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ФАКУЛЬТЕТ
ЗДОРОВ’Я, ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ,ТУРИЗМУ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ

ПРОГРАМА ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЙ
Кафедра української та іноземних мов
Дата проведення: 30.01.2015 р.
Місце проведення: корп. 2, ауд. 214
Початок: 14.00
«Науково-методичне підґрунтя удосконалення системи навчання мовам у
вищому спортивному навчальному закладі»
№
Доповідачі
п/п
1. Доценко Л.З.
2. Литвиненко С.Г.
3. Ліплянська О.В.
4. Лук'янець Т.Г.
5. Слободяник Н.М.

6. Шматюк А.І.

Тема доповіді
Науково-методичне підґрунтя удосконалення
системи навчання мов у вищому спортивному
навчальному закладі
Прийоми та методи педагогічної психології на
заняттях з іноземної мови у ВНЗ спортивного
профілю
Аудіювання та його види як складові
мовленнєвої діяльності комунікативної
компетенції студентів
Ефект крупного плану як мультимодальний
конструкт в інтерсеміотичній структурі
художнього і кінематографічних текстів
Використання інтерактивних технологій
навчання в процесі вивчення англійської мови
студентами вищих спортивних навчальних
закладів
Сучасні нетрадиційні методи проведення занять з
англійської мови

Кафедра фізичної реабілітації
Дата проведення: 17.12.2014 р.
Місце проведення: корп. 1, ауд. 426
Початок: 13.45
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«Вдосконалення організаційних та методичних засад програмування
процесу фізичної реабілітації при дисфункціональних порушеннях у різних
системах організму людини»
№
Доповідачі
п/п
1. Ніканоров О.К.

2.

Жарова І.О.

3.

Люгайло С.С.

4.

Котелевський В.І.

5.

Владимирова Н.І.,
Гордійчук Б.
Марченко О.К.,
Балаж М.С.
Кравчук Л.Д.

6.
7.
8.
9.

Попадюха Ю.А., Аль
Маваждех Сохіб
Ніканоров О.К.,
Париш Реза Махаммад

10. Манжуловський В.М.,
Пур Хейдари Анвар
11. Манжуловський В.М.,
Андріяш Роман
12. Баннікова Р.О.
Андруська О.А.
13. Баннікова Р.О.
Магнушевський Ю.В.
14. Лазарєва О.Б.
Кормільцев В.В.

Тема доповіді
Теоретико-методичні основи фізичної реабілітації
спортсменів з ушкодженням зв'язкового апарату
колінного суглоба (на прикладі ігрових видів
спорту)
Теоретико-методичні основи фізичної реабілітації
у разі первинного екзогенно-конституційного
ожиріння у підлітків
Система фізичної реабілітації у процесі
багаторічної підготовки юних спортсменів
Теоретико-методичні основи превентивної
фізичної реабілітації вертеброгенної патології в
осіб ІІ зрілого віку
Фізична реабілітація вагітних жінок з
вертебралгією
Фізична реабілітація осіб з ішемічною хворобою
серця з метаболічним синдромом.
Фізична реабілітація хворих на екзогенноконституціональну форму ожиріння
Комплексна фізична реабілітація при травмах
поперекового відділу
Фізична реабілітація футболістів з
пошкодженнями нижніх кінцівок після
оперативного лікування
Фізична реабілітація хворих із порушенням
коронарного кровообігу
Фізична реабілітація жінок хворих на ІБС на
санаторному етапі
Комплексна програма фізичної реабілітації
проявів шийного остеохондрозу у підлітків із
застосуванням суглобової гімнастики та
стретчингу
Використання ПНФ-терапії в реабілітації осіб з
наслідками гострої церебральної недостатності
Функціональний тренінг як основа фізичної
реабілітації хворих на остеохондроз хребта
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15. Дешевий Є.Г.
16. Куценко В.А.
17. Адель М.А. Марайта
18. Рожкова Т.А.
19. Лазарєва О.Б.
Витомский В.В.
20. Лазарєва О.Б.
Демидова О.А.
21. Баннікова Р.О.
Калінкін К. Л.
22. Василенко Є.В.

Фізична реабілітація осіб хворих на
остеохондроз, що ускладненний порушенням
постави в грудному відділі
Комплексна програма фізичної реабілітації при
синдромі хронічної втоми на санаторнокурортному етапі
Фізична реабілітація осіб працездатного віку
після артроскопічної реконструкції ротаторної
манжети плеча
Корекція порушень постави спортсменів високої
кваліфікації в спортивних танцях засобами
фізичної реабілітації
Фізична реабілітація дітей першого року життя
після хірургічної корекції коарктації аорти
Фізична реабілітація дітей після радикальної
корекції вродженої вади серця - дефекту
міжшлуночкової перегородки
Фізична реабілітація осіб з травматичною
хворобою головного мозку
Фізична реабілітація недоношених дітей першого
року життя з ураженням опорно-рухового
апарату

Кафедра кінезіології
Дата проведення: 22.12.2014 р.
Місце проведення: корп. 4, ауд. 212
Початок: 12.00
«Інформаційні та біомеханічні технології у фізичному вихованні і спорті»
№
п/п
1.

Доповідачі
Акулова В.Ю.

2.

Бондар О.М.,
Романчук О.С.

3.

Вишневецька В.П.

4.

Гончарова Н.М.

Тема доповідей
Сучасні
підходи
до
організації
профілактично – оздоровчих занять з
жінками зрілого віку
Корекція
порушень
біогеометричного
профілю постави дітей старшого шкільного
віку засобами фізичного виховання
Формування
інформатичних
компетентностей майбутніх фахівців з
фізичного виховання і спорту
Використання сучасних інформаційних
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5.

Гордєєва М.В.

6.

Данильченко В.А.

7.

Денисова Л.В.
Хлєвна Ю.Л.
Сергієнко К.М.
Джуха Хабіб

8.

9.

Жук Г.О., Хабінець Т.О.

10.

Козлов Ю.В.

11.

Носова Н.Л.

12.

Рудницький О.В.

13.

Федорова М.В.

14.

Шльонська О.Л.

15.

Юрченко О.А.

16.

Ярмолинский Л.М.

технологій у фізкультурно-оздоровчому
процесі осіб зрілого віку
Удосконалення
техніки
рухових
дій
спортсменок,
що
спеціалізуються
у
синхронному плаванні на етапі попередньої
базової підготовки
Формування базової техніки рукопашного
бою курсантів вищих навчальних закладів
МВС
України
з
використанням
інформаційних технологій
Хмарні технології в практиці підготовки
фахівців з фізичного виховання і спорту
Особливості опорно-ресорних властивостей
стопи молодших школярів з послабленим
зором
Аналіз оздоровчих технологій у воді, які
застосовуються
у
процесі
фізичного
виховання населення
Профілактика та корекція нефіксованих
порушень опорно-рухового апарату дітей 5-6
років засобами фізичної реабілітації
Характеристика
морфологічних
ознак
фізичного розвитку школярів
Особливості тілобудови студенток в процесі
занять атлетичною гімнастикою
Сучасні підходи до пошуку інформації у
мережі Internet у підготовці спеціалістів з
фізичного виховання і спорту
Удосконалення
нападальних
дій
кваліфікованих волейболістів з віддалених
від сітки дистанцій
Особливості біогеометричного профілю
постави дітей молодшого шкільного віку з
порушенням зору
Характеристика біогеометричного
профілю постави юних футболістів
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Кафедра кінезіології
Дата проведення: 21.05.2015 р.
ІІІ Всеукраїнська науково – практична електронна конференція «Сучасні
біомеханічні та інформаційні технології у фізичному вихованні і спорті»
Кафедра теорії методики фізичного виховання
Дата проведення: 23.12.2014 р.
Місце проведення: корп. 4, ауд. 301
Початок: 12.00
«Програмно-нормативне забезпечення фізичного виховання в навчальних
закладах»
№
Доповідачі
п/п
1.
Когут І.
2.
3.
4.

Доценко Ю.О.,
Семененко В.П.
Саїнчук М.М.
Головач І.І.

6.

Яцько М.В.,
Давиденко О.В.
Шепотинник Ю.

7.

Пальчук М.Б.

5.

Тема доповіді
Адаптивний спорт як складова адаптивної
фізичної культури
Система оцінювання рівня професійної психофізичної готовності студентів-гірників
Туризм у поведінці сучасної молодої людини
Використання засобів екологічного туризму у
фізичному вихованні дітей молодшого
шкільного віку
Потенціал рухової активності студентів при
здоровому способі життя
Оцінювання показників фізичного стану
школярів молодших класів як складова
розробки дитячих фітнес програм
Наступність процесу фізичного виховання
школярів: проблеми, шляхи забезпечення
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Кафедра здоров’я, фітнесу та рекреації
Дата проведення: 26.12.2014 р.
Місце проведення: корп. 1, ауд. 410
Початок: 11.00
«Актуальні проблеми спорту для всіх, фітнесу та рекреації»
№
п/п
1.

П.І.Б.
Андрєєва О.В.

2.

Дутчак М.В.

3.

Благій О.Л.

4.

Василенко М.М.

5.

Зубковська Є.В.

6.

Довгич О.О.

7.

Єракова Л.А.

8.

Козакова К.Г.

9.

Левицький В.В.,
Хадер Самер

10.
11.

Гоглювата Н.О.
Волощенко Ю.М.

12.

Омельченко Т. Г.

13.

Погонцева О.В.

14.

Щур Ю.В.

15.

Шиманський Г.М.

Назва доповіді
Теоретико-методичні засади рекреаційної
діяльності різних груп населення
Передумови формування національної стратегії з
оздоровчої рухової активності
Теоретичні засади управління фізичним станом
чоловіків зрілого віку в процесі кондиційного
тренування
Якість професійної підготовки фітнес-тренера у
ВНЗ (погляд роботодавця)
Рівень залучення чоловіків зрілого віку другого
періоду до здорового способу життя
Реалізація сучасних технологій функціонального
тренінгу в умовах фітнес-центру
Аналіз реакції серцево-судинної системи жінок
21-35 років на заняття хатха-йогою
Аналіз конкурентного середовища на ринку
фітнес послуг м. Києва в сегменті Laxury
Організаційно-методичні умови впровадження
фітнес-технологій у фізичне виховання молоді
Палестини
Тенденції розвитку сучасного аквафітнесу
Рівень фрустрованості чоловіків зрілого віку, що
займаються оздоровчим фітнесом
Превентивна діагностика: світовий досвід та
вітчизняні досягнення
Вплив занять фітбол-аеробікою на стан опорнорухового апарату дітей дошкільного віку
Вплив танцювальної фітнес-програми Zumba на
психоемоційні показники жінок першого періоду
зрілого віку
Ефективність використання СПА-технологій в
корекції фігури жінок першого періоду зрілого
віку
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16.

Очеретько Б.Є.

17.

Воробйова А.В.

18.

Ковальова Н.В.

19.

Мартин П.М.

20.

Паламарчук О.І.

21.

Стрижак А.О.

22.

Бабич Г.О.

23.

Оріховська А.С.

24.

Чеверда А.О.

25.

Лук’янчикова Г.Д.

Побудова програм з використанням гребних
ергометрів для чоловіків першого періоду зрілого
віку
Профілактика психосоматичних захворювань
засобами фітнесу
Організація рекреаційно-оздоровчої діяльності
старшокласників в процесі позакласної роботи
Соціалізація людей похилого віку засобами
фізичної культури в мережі центрів фізичного
здоров’я населення "Спорт для всіх"
Особливості використання засобів кросфіту в
кондиційному тренування чоловіків зрілого віку
Особливості використання засобів орієнтування
на місцевості в рекреаційній діяльності різних
груп населення
Ефективність занять за системою Пілатеса в
післяпологовому періоді
Теоретичні засади адаптивної фізичної рекреації
студентської молоді з вадами слуху
Особливості побудови танцювальних фітнес
програм для дітей старшого дошкільного віку у
вітчизняному та зарубіжному досвіді
Сучасні підходи до побудови фітнес - програм
для осіб похилого віку

Кафедра психології і педагогіки
Дата проведення: 18.12.2014 р.
Місце проведення: корп. 4, ауд. 212
Початок: 14.00
«Особливості психологічного супроводу спортсменів у різних видах спорту»
№
Доповідачі
п/п
1.
Боличева О. В.
2.

Голець О.В.

3.

Красницька О.В.

4.

Єрмолаєва Я.С.

Тема доповіді
Реалізація принципу персоніфікацій знань у
психолого-педагогічному контексті
Ціннісно-смислова сфера особистості
кваліфікованих спортсменів та її перетворення в
процесі багаторічної підготовки
Показники та рівні сімейної деривації вихованців
інтернатних закладів спортивного типу
Особливості формування пар в танцях
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5.

Козак А.В.

6.

Ковальчук В.І.

7.

Мосьпан М.О.

Методика формування психомоторних якостей в
учнів молодших класів на уроках фізичної
культури
Емоційне вигорання і його вплив на особистість
тренера
Конфліктологічна компетентність як одна із
складових професіоналізму тренера
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ПРОГРАМА ПРОВЕДЕННЯ КРУГЛИХ СТОЛІВ
Кафедра української та іноземної мови
Тематика круглого столу: «Фахова підготовка іноземних громадян в Україні:
сучасний стан та перспективи розвитку»
Дата проведення: 18.12.2014 р.
Місце проведення: корп. 2, ауд. 214
Початок: 14.00
№
Доповідачі
п/п
1. Вятчаніна С.В.
2. Хоружева Л.Є.
3. Шепелюк В.Л.

Тема доповіді
Організація психолого-педагогічного супроводу
адаптації іноземних студентів
До питання про семіотизацію поведінки у процесі
адаптації іноземних студентів далекого
зарубіжжя до вищої школи
Урахування ситуаційних змін у процесі навчання.

Кафедра фізичної реабілітації
Тематика круглого столу: «Інноваційні аспекти фізичної реабілітації осіб з
актуальними захворюваннями сьогодення»
Дата проведення: 04.02.2015 р.
Місце проведення: корп.1, ауд. 426
Початок: 14.45
Кафедра кінезіології
Тематика круглого столу: «Біомеханічні технології у фізичному вихованні і
спорті»
Дата проведення: 28.05.2015 р.
Місце проведення: корп. 4, ауд. 212
Початок: 14.00
Кафедра теорії і методики фізичного виховання
Тематика круглого столу: «Перспективи вдосконалення системи фізичного
виховання у ВНЗ»
Дата проведення: 24.12.2014 р.
Місце проведення: корп. 4, ауд. 301
Початок: 12.00
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№
Доповідачі
п/п
1.
Нейман А.В.

2.

Катарина У.М.

3.

Долженко Л.П.

4.

Садовський О.О.

5.

Семперович Ю.В.

Теми доповідей
Проблема формування ціннісних орієнтацій у
сфері фізичної культури студентів педагогічних
коледжів
Соціально-педагогічні передумови впровадження
навчально-оздоровчих комплексів в процес
фізичного виховання студентів
Мотивація до рухової активності студентської
молоді з різним рівнем фізичного здоров’я
Ставлення студентів ВНЗ гуманітарного профілю
до організованих занять з фізичного виховання
Програма заходів, спрямованих на скорочення
строків адаптації студентів І курсу ВНЗ
технічного профілю до умов навчання засобами
фізичного виховання

Кафедра здоров’я, фітнесу та рекреації
Тематика круглого столу «Теоретико-методичні основи вдосконалення
підготовки фахівців професійного спрямування «Фітнес та рекреація»
Дата проведення: 23.02.2015 р.
Місце проведення: корп. 1, ауд. 410
Початок: 13.40
№
Доповідачі
п/п
1.
Дутчак М.В.

2.

Андрєєва О.В.

3.

Благій О.Л.

4.

Василенко М.М.

Теми доповідей
Основні вимоги до бакалаврської програми
підготовки фахівців з фітнесу та рекреації
відповідно до Закону України «Про вищу освіту»
Сучасний стан підготовки фахівців професійного
спрямування «Фітнес та рекреація»
Ретроспективна підготовки фахівців з фітнесу та
рекреації
Специфіка підготовки фахівців професійного
спрямування «Фітнес та рекреація» за кордоном
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Кафедра психології і педагогіки
Тематика круглого столу: «Психологічне супроводження підготовки
спортсменів»
Дата проведення: 20.02.2015 р.
Місце проведення: корп. 1, ауд. 104
Початок: 14.00
№
Доповідачі
п/п
1
Боличева О. В.
2

Височина Н. Л.

3

Гринь О.Р.

4

Красницька О.В.

Теми доповідей
Готовність викладача до персоніфікованої
взаємодії в навчальному процесі
Корекція психічних властивостей особистості
спортсменів як фактор підвищення ефективності
змагальної діяльності
Шляхи подолання посттравматичного стресу під
час відновлення спортсменів після травматичних
ушкоджень
Проблеми розвитку особистості вихованців
інтернатних закладів спортивного профілю

Кафедра туризму
Тематика круглого столу: «Актуальні проблеми розвитку туризму в Україні»
Дата проведення: 12.12.2014 р.
Місце проведення: корп. 8, ауд. 101
Початок: 14.00
№
Доповідачі
п/п
1. Попович С. І.
2. Фастовець О. О.
3.
4.

Тодоренко О. В.
Чеченя О. В.

5.

Бабушко С. Р.

Теми доповідей
Туризм в Україні: проблеми та перспективи розвитку
Інтеграція вітчизняного туризму у світовий
туристичний процесс
Розвиток активних видів туризму в Україні
Тенденції розвитку туристичної інфраструктури в
Україні
Впровадження зарубіжного досвіду в підготовку
фахівців галузі туризму в Україні
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ПРОГРАМА ПРОВЕДЕННЯ СЕМІНАРІВ
Кафедра теорії і методики фізичного виховання
Тема семінару: «Здоров'язбережувальні технології у фізичному вихованні»
Дата проведення: 27.11.2014 р.
Місце проведення: корп. 4, ауд. 301
Початок: 12.00
№
Доповідачі
п/п
1.
Імас Т.В.

2.

Іщенко О.С.

3.

Кушнір Л.М.

4.

Підпомога А.Ю.

5.

Кузнецова Л.І.

6.

Приходько Т.Ю.

Теми доповідей
Гендерні особливості мотивації дорослого
населення до отримання фізкультурнооздоровчих послуг
Фактори, що впливають на формування
мотивації до занять фізичним вихованням
підлітків
Мотивація до участі в уроках фізичної
культури як чинник підвищення ефективності
процесу шкільного фізичного виховання
підлітків
Можливості профілактики та корегування
адитивної поведінки студентів ВНЗ
Класифікація рухових ігор для молодших
школярів із відхиленням у розумовому
розвитку
Організаційно-методичні умови соціалізації
особистості дітей і молоді з вадами
розумового
розвитку
в
адаптивному
фізичному вихованні

Кафедра туризму
Тема семінару: «Туристичне краєзнавство: інноваційні методи викладання
курсу»
Дата проведення: 20.03.2015 р.
Місце проведення: корп. 8, ауд. 101
Початок: 14.00
№
Доповідачі
п/п
1. Попович С. І.

Теми доповідей
Активні форми та методи навчання у процесі
викладання курсу «Туристичне краєзнавство»
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2.

Бейдик О. О.

3.

Тодоренко О. В.

Запровадження методу «case study» під час вивчення
курсу «Туристичне краєзнавство»
Екскурсія-квест – ефективний вид практичного заняття
з курсу «Туристичне краєзнавство»
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ТРЕНЕРСЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
ПРОГРАМА ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЙ
Кафедра спортивних видів гімнастики
Дата проведення: 30.01.2015 р.
Місце проведення: корп. 3, ауд. 171
Початок: 14.00
«Сучасні проблеми розвитку спортивних видів гімнастики»
№
Доповідачі
п/п
1. Болобан В.М.,
Литвиненко Ю.В.
2. Терещенко І.А.,
Оцупок О.П.,
Левчук Т.М.,
Крупеня С.В.
3. Максимова Ю.А.,
Максимова В.А.
4.

Оцупок О.П.,
Салямін Ю.М.

5.

Андрєєва Н.О.

6.

Макарова О.В.

Теми доповідей
Регуляція пози тіла спортсменів
Статокінетична стійкість студентів першого курсу
НУФВСУ, що займаються спортивними видами
гімнастики
Модифікація стабілограми у підтримці акробатичних
пірамід (основна стійка: в плечах нижнього, в руках
нижнього, на голові нижнього)
Використання знань про феномен функціональної
рухової асиметрії в підготовці спортсменів в спортивних
видах гімнастики на етапі початкової підготовки
Статодинамічна стійкість тіла гімнасток 9-10 років, що
займаються художньою гімнастикою
Експериментальне обгрунтування програми
вдосконалення техніки роботи стоп спортсменів , які
займаються художньою гімнастикою на етапах
багаторічної підготовки
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Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін
Дата проведення: 28.01.2015 р.
Місце проведення: корп. 2, ауд. 211
Початок: о 12.15
«Соціально-гуманітарні дискурси спорту»
№
п/п
1.

Доповідачі
Пінчук Є.А.

2.

Тимошенко Ю.О.

3.

Ібрагімов М.М.

4.

Шеремет Л.А.

5.

Козьма В.В.

6.

Соколова Н.Д.

7.

Філюшин В.А.

8.
9.

Цимбал О.Є.
Попова О.Б.

10.

Калина М.С.

11.

Довбенко Т.В.

12.
13.

Машеренкова Г.С.
Ольшанецька О.Б.

Теми доповідей
Нові реалії та тенденції розвитку університетів:
на шляху до глобалізації та інтеграції
Стан фізичної культури в УРСР у 1920-1930-х
рр.
Теософія спорту і фізичного виховання у
сучасній філософсько-релігійній аскезі
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.)
Правовой статус спортивных организаций на
Украине
Спортивна етика як різновид прикладної етики
Соціокультурні інваріанти і вітчизняний вимір
здорового способу життя
Здоровий спосіб життя як система цінностей і
динаміка їх
становлення
у сучасному
культурцивілізаційному просторі
Іноваційні методи навчання у США на поч.
ХХ ст.
Спорт як соціальне явище і факт культури
Сучасний стан українського законодавства щодо
формування здорового способу життя у
населення
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Кафедра футболу
Дата проведення: 23.01.2015 р.
Місце проведення: корп. 5, ауд. 203
Початок: 14.00
«Організаційно-методичні аспекти підготовки футболістів різної
кваліфікації у сучасних умовах розвитку футболу»
№
п/п
1.

Доповідачі

Теми доповідей

Ніколаєнко В.В.

Аналіз організаційних основ підготовки спортсменів
у футболі
Вплив психологічних характеристик особистості
футболістів високої кваліфікації на ефективність
змагальної діяльності
Аутогенне тренування як метод психологічної
роботи з футболістами, які отримали фізичну травму
Моніторинг складу професійних та дитячоюнацьких команд за віком як інструмент аналізу та
оцінювання ефективності процесу багаторічної
підготовки футболістів
Індивідуалізація спеціальної фізичної підготовки
футбольних арбітрів високої кваліфікації
Структура і зміст тренувального процесу юних
футболістів на етапі початкової підготовки
Вдосконалення координаційних здібностей
футболістів високої кваліфікації (в річному циклі
підготовки)
Аналіз змагань футбольного резерву, які
відбуваються на території США

2.

Байрачний О.В.

3.

Зора К.П.

4.

Балан Б.А.

5.

Чопілко Т.Г.

6.

Шевченко А.Ю.

7.

Бойченко С.В.
Залойло В.В.

8.

Фоменко Д.С.

Кафедра теорії і методики спортивної підготовки та резервних
можливостей спортсменів
Дата проведення: 21.01.2015 р.
Місце проведення: корп. 6, ауд. 105
Початок: 14.00
«Сучасні проблеми підготовки спортсменів в олімпійському спорті»
№
Доповідачі
п/п
1.
Дяченко А.Ю.

Теми доповідей
Зміни реакцій кардіореспіраторної системи в
процесі змагальної діяльності баскетболістів
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2.

Шкребтій Ю.М.

3.

Драгунов Л.О.

4.

Віноградов В.Є.

5.

Шинкарук О.А.

6.

Лисенко О.М.

7.

Томашевський В.В.

8.
9.

Єременко О.А.,
к.фіз.вих., доцент
Безмилов М.М.

10.

Сиваш І.С.

11.

Улан А.М.

Перспективи удосконалення фізкультурної
освіти в Україні
Стан проблеми ефективної підготовки
спортсменів в умовах професіоналізації та
комерціалізації олімпійського спорту
Сучасні підходи застосування позатренувальних
засобів в процесі корекції функціонального
стану кваліфікованих спортсменів
Організація науково-методичного забезпечення
підготовки спортсменів у світі та Україні
Критерії оцінювання функціонального
потенціалу спортсменів високого класу
Новітні підходи в процесі підвищення
кваліфікації тренерів
Актуальні проблеми спортивного тренування
юних спортсменів в сучасних умовах
Сучасні способи оцінювання змагальної
діяльності баскетболістів високого класу
Відбір спортсменок на етапі початкової
підготовки в художній гімнастиці
Дослідження функціональної асиметрії в спорті
та її урахування в процесі відбору спорстменів

Дата проведення: 22.01.2015 р.
Місце проведення: корп. 6, ауд. 105
Початок: 14.00
«Актуальні питання підготовки спортсменів»
№
п/п
1.

Доповідачі
Талатинник О.А.

2.

Югай А.В.

3.

Коженкова А.М.

4.

Доля В.Л.

Теми доповідей
Дослідження адаптації кваліфікованих
спортсменів в різних періодах річного
циклу за даними векторкардіографії
Розробка моделей техніко-тактичної
підготовленості
спортсменів
у
швидкісному бізі на роликових ковзанах
Дослідження
структури
змагальної
діяльності української четвірки парної та
взаємозв’язків її елементів
Стимулювання
працездатності
в
спортивному тренуванні за допомогою
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5.

Топол А.А.

6.

Левенко В.А.

7.

Сєннік А.А.

8.

Берінчик Д.Ю.

9.

Оніщенко К.О.

10.

Гасанова С.Ф.

11.

Мустафа Альфартруссі

12.

Джабарб Банітораф Гаітх

13.

Халаф Саден Древел

14.

Довгодько І.В.

дихальних вправ
Визначення інформативних показників
для оцінки спеціальної підготовленості
спортсменок в художній гімнастиці
Визначення когнітивних здібностей,
характерних для шахістів та їхньої
значущості
для
формування
спеціальних якостей
Проблема підвищення працездатності та
процесів відновлення в боксі
Особливості
змагальної
діяльності
боксерів
з
урахуванням
їх
функціональної підготовленості
Обґрунтування комплексу вправ силової
спрямованості для підвищення рівня
фізичної підготовленості кваліфікованих
танцюристів
Структура
функціональної
підготовленості спортсменок в боксі
Функціональне забезпечення змагальної
діяльності кваліфікованих спортсменів у
баскетболі
Програма функціональної підготовки
футболістів
Періодизація річного циклу підготовки
футболістів Іраку
Проблеми
розвитку
спеціальної
витривалості спортсменів у веслуванні
академічному

Кафедра спортивних ігор
Дата проведення:23.12.2014 р.
Місце проведення: корп. 5, ауд. 303
Початок: 13.00
«Підвищення ефективності процесу підготовки в спортивних іграх»
№
п/п
1.

Доповідачі
Борисова О.В.,
Ібраімова М.В.

Теми доповідей
Актуальні питання підготовки тренерів
в Міжнародній федерації тенісу та в
Україні
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2.

Поліщук Л.В.

3.

Шльонська О.Л.

4.

Муха В.О.,
Вахнова А.П.
Козак А.М.

5.
6.

Поліщук Л.В.,
Нагорна В.О.

7.

Серебряков О.Ю.

8.

Давидюк Ю.С.

9.

Гольонко М.В.

Особливості використання міні-тенісу
у загальноосвітніх школах в Україні
Вдосконалення техніко-тактичної
підготовки волейболістів високої
кваліфікації
Система підготовки жіночих команд з
регбі-7 в Україні
Фізична підготовка юних тенісистів на
початковому етапі занять
Координаційні здібності як основний
компонент підготовленості
спортсменів високого класу в ігрових
видах спорту (на прикладі більярду і
тенісу)
Порівняльний аналіз технікотактичних дій хокеїстів високої
кваліфікації різних амплуа
Техніко-тактична підготовка тенісистів
на етапі попередньої базової
підготовки
Психофізиологічні особливості
формування техніко-тактичних дій
волейболістів

Кафедра професійного, неолімпійського та адаптивного спорту
Дата проведення: 02.02.2015 р.
Місце проведення: корп. 6, ауд. 507
Початок: 14.00
«Сучасний спорт як система знань та галузь практичної діяльності»
№
п/п

Доповідачі

Теми доповідей

1.

Матвєєв С.Ф.

Проблеми НДР кафедри та шляхи їх вирішення

2.

Борисова О.В.

3.

Когут І.О.

Основні результати розробки наукової теми 1.2
«Сучасний професійний спорт і шляхи його
розвитку в Україні»
Концептуалізація змісту підготовки студентів
галузі фізичної культури та спорту з
урахуванням
соціально-гуманістичної
спрямованості їх фахової освіти
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4.

Кропивницька Т.А.

5.

Гончаренко Є.В.

6.

Маринич В.Л.

7.

Соловйова В.О.

8.

Войтова О.В.

9.

Мазур А.В.

10.

Ярмоленко М.А.

11.

Краснянський К.В.

Ігрові види неолімпійського спорту як об`єкт
наукового аналізу
Особливості функціонування спортивного
руху осіб з відхиленнями розумового розвитку
Шляхи
вдосконалення
фізкультурнооздоровчої роботи у позашкільних навчальних
Спортивні танці як неолімпійський вид спорту:
проблеми та перспективи розвитку
Перспективи розвитку пляжних ігрових видів
спорту у контексті сучасних тенденцій
міжнародного спортивного руху
Моральне та фізичне здоров’я дітей:
взаємозв’язок, проблеми та шляхи їх
вирішення
Сучасні підходи до організації навчальнотренувальних занять зі спортсменами 15-17
років спеціальних олімпіад (на матеріалі
футболу)
Організаційні засади проведення комплексних
змагань

Кафедра хореографії і танцювальних видів спорту
Дата проведення: 10.02.2015 р.
Місце проведення: корп. 1, ауд. 101
Початок: 14.00
«Підготовка спортсменів-танцюристів різної кваліфікації»
№
п/п
1.

Доповідачі
Дьоміна А.А.

2.

Калужна О.М.

3.

Соронович І.М.

4.

Спесивих О.О.

Теми доповідей
Соціально-культурні умови розвитку
жіночого спорту у країнах Північної Африки
та близького Сходу
Удосконалення фізичної підготовленості
спортсменів на етапі попередньої базової
підготовки у спортивних танцях
Оцінювання
спеціальної
витривалості
кваліфікованих спортсменів у спортивних
танцях
Детермінанти успішності пар у спортивних
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5.

Чайковський Є.В.

танцях
Спеціальна
фізична
підготовка
танцювальних пар високої кваліфікації з
урахуванням
їх
функціональної
підготовленості
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ПРОГРАМА ПРОВЕДЕННЯ КРУГЛИХ СТОЛІВ
Кафедра спортивних видів гімнастики
Тематика круглого столу: «Аналіз підготовки студентів кафедри спортивних
видів гімнастики до Всеукраїнської та Всесвітньої універсіади»
Дата проведення: 30.12.2014 р.
Місце проведення: корп. 3, ауд. 171
Початок: 14.00
Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін
Тематика круглого столу: Всеукраїнський «Круглий стіл» молодих учених,
аспірантів та здобувачів «Філософія спорту: стан, проблеми та вітчизняні
перспективи»
Дата проведення:  06.05.2015 р.
Місце проведення: корп. 1, ауд. 303
Початок: о 10.00
Кафедра футболу
Тематика круглого столу: «Сучасний стан підготовки спортивного резерву в
українському футболі. Проблеми та перспективи»
Дата проведення: 17.03.2015 р.
Місце проведення: корп. 5, ауд. 203
Початок: 14.00
Кафедра теорії і методики спортивної підготовки та резервних
можливостей спортсменів
Тематика круглого столу «Вдосконалення методики викладання дисципліни
«Теорія юнацького спорту»
Дата проведення: 19.03.2015 р.
Місце проведення: корп. 6, ауд. 105
Кафедра спортивних ігор
Тематика круглого столу: «Актуальні питання підготовки тенісистів в
Україні»
Дата проведення: 23.01.2015 р.
Місце проведення: корп.5, ауд. 303
Початок: 11.00 -16.00
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Кафедра професійного, неолімпійського та адаптивного спорту
Тематика круглого столу: «Організація наукової роботи у ВНЗ»
Дата проведення: 30.09.2014 р.
Місце проведення: корп. 6, ауд. 507
Початок: 14.00
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ПРОГРАМА ПРОВЕДЕННЯ СЕМІНАРІВ
Кафедра футболу
Назва семінару: «Особливості підготовки арбітрів з футболу з урахуванням
сучасних тенденцій розвитку гри»
Дата проведення: 05.12.2014 р.
Місце проведення: корп. 5, ауд. 203
Початок: 14.00
№
Доповідачі
п/п
1. Березка С.М.
2.

Чопілко Т.Г.

3.

Зора К.П.

Теми доповідей
Особливості підготовки арбітрів з футболу з
урахуванням сучасних тенденцій розвитку гри
Структура спеціальної фізичної підготовки
футбольних арбітрів високої кваліфікації
Основні висновки та рекомендації з НТЗ арбітрів
високої кваліфікації за 2014 рік

Кафедра спортивних ігор
Тема семінару: «Підготовка суддів та комісарів Федерації баскетболу
України»
Дата проведення: 24.09.2014 р.
Місце проведення:зал засідань вченої ради
Початок: 10.00-19.00; спортивний зал №2 9.00-15.00
Тема семінару: «Програма Європейського союзу з досліджень та інноваційної
діяльності Horizen 2020 спільно з кафедрою професійного, неолімпійського та
адаптивного спорту»
Дата проведення: 25.09.2014 р.
Місце проведення: 6 корп.
Початок: 14.00
Тема семінару: «Підвищення кваліфікації тренерів з тенісу згідно з програмою
Міжнародної федерації тенісу»
Дата та місце проведення:1-10.06.2015 спортивний зал №2 14.00-18.00
зал засідань вченої ради -10.00-13.00
20-30.06.2015 спортивний зал №2 14.00-18.00
зал засідань вченої ради -10.00-13.00
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Кафедра професійного, неолімпійського та адаптивного спорту
Тема семінару: «Європейські кваліфікаційні рамки та програми підтримки
розвитку наукової кар’єри»
Дата проведення: 25.09.2014 р.
Місце проведення: корп. 6, ауд. 507
Початок: 1400
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ФАКУЛЬТЕТ СПОРТУ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ
ПРОГРАМА ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЙ
Кафедра анатомії, фізіології та спортивної медицини
Дата проведення: 25.12.2014 р.
Місце проведення: корп. 2, ауд. 401
Початок: 14.00
«Медико-біологічні основи фізичної культури, фізичного виховання та
спорту»
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Доповідачі
Бєлікова М.В.
Лук’янцева Г.В.
Маслова Е.В.
Палладина О.Л.
Терещенко Т.А.
Осадча О.І.
Циганенко О.І.
Коган Б.Г.

Теми доповідей
Періодичні гіпоксичні тренування з метою
профілактики передчасного старіння
Профілактика виразкової хвороби у
спортсменів різних вікових періодів
Специфіка підготовки юних спортсменок в
ігрових видах спорту
Дієтологія у спорті
Функціональна підготовленість арбітрів
різної кваліфікації у футболі
Імунологічні критерії перетренованості.
Основні напрями сучасної спортивної
дієтології
Сучасна антибіотикотерапія бактеріальних
інфекцій шкіри у спортсменів
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Кафедра анатомії, фізіології та спортивної медицини
Дата проведення: 07.10.2014 р.
Місце проведення: корп. 2, ауд. 401
Початок: 14.00
«Легка атлетика в контексті медико-біологічних досліджень»
№
п/п

Доповідачі
Пастухова В.А.

1.
Зіневич Я.В.
2.
Левон М.М.
3.

Тема доповідей
Особливості антропометричних даних
спортсменів-легкоатлетів на різних етапах
багаторічної підготовки
Особливості ЕКГ-змін у спортсменівлегкоатлетів на різних етапах багаторічної
підготовки
Динаміка показників ендогенної
інтоксикації у легкоатлетів-спринтерів
залежно від ступеня фізичного
навантаження

Кафедра спортивних єдиноборств і силових видів спорту
Дата проведення: 22.12.2014 р.
Місце проведення: корп. 3, ауд. 163
Початок: 13.30
«Управління сучасними технологіями оцінювання, моделювання та
корекції основних характеристик підготовки спортсменів»
№
Доповідачі
п/п
1
Рибачок Р.О.

2

Приймак С.І.

3

Слободянюк В.О., Капко І.О.

4

Іванов А.В., Олешко В.Г.

Теми доповідей
Оцінювання показників спеціальної
працездатності боксерів високої
кваліфікації
Проблеми вдосконалення технічної
майстерності спортсменок на етапі
спеціалізованої базової підготовки
Оцінювання та корекція тренувальних
навантажень у спортсменок спортивних
шкіл різних віко-кваліфікованих груп,
які спеціалізуються у важкій атлетиці
Вдосконалення техніки поштовху
штанги кваліфікованих важкоатлетів на
основі варіювання величини обтяження
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5

Григоренко О.В.,
Костюченко В.І.

6

Данько Г.В., Орлюк В.В.

7

Шевельов І.П.,Білова В.І.

Спеціальна фізична підготовка
кваліфікованих борців у
передзмагальному мезоциклі
підготовчого періоду
Моделювання процесу підготовки
борців з урахуванням
психофізіологічних особливостей
Аналіз техніко-тактичної діяльності
тайбоксерок високої кваліфікації

Кафедра легкої атлетики, зимових видів та велосипедного спорту
Дата проведення: 29.01.2015 р.
Місце проведення: корп. 2, ауд. 319
Початок: о 14.00
«Актуальні проблеми підготовки і змагальної діяльності
легкоатлетів високої кваліфікації і спортивного резерву»
№
п/п
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

9.
10.

Доповідачі
Бобровник В.І.

Теми доповідей

Порівняльні характеристики системи підготовки
кваліфікованих бігунів на середні дистанції
Карленко В.П.
Формування програми змагань з біатлону у різні
періоди розвитку
Козлова О.К.
Оптимізація змагальної діяльності легкоатлетів
високої кваліфікації
Колот А.В.
Взаємодія з опорою, як чинник підвищення
технічної майстерності спортсменів у спортивних
видах легкої атлетики.
Совенко С.П.
Основні аспекти оцінювання техніки скороходів
високої кваліфікації (на прикладі спортивної
ходьби на 50 км)
Савенков В.А.
Велосипедний спорт в програмі Ігор Олімпіад
(шосе трек)
Нестеров В.М.
Гірськолижний спорт у програмі зимових
Олімпійських ігор
Євтушевська Н.
Особливості технічної підготовки кваліфікованих
стрибунів у довжину з урахуванням індивідуальних
фізичних можливостей
Ворфоломєєва Л.А. Лижні гонки у програмі зимових Олімпійських ігор
Піонтковська Н.А. Нові види змагань з велосипедного спорту в
програмі Ігор Олімпіад
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11.

Єфанова В.В.

12.

Резніченко Н.А.

13.

Смірнова З.Д.

14.

Вінник О.О.

15.

Тихоненко Я.П.

16.

Домарадська Г.Г.

17.

Хуртик Д.В.

18.
19.

Дяків М.В.
Цопа В.Б.

20.

Саволайнен О.В.

21.

Євтушевська Н.Ю.

22.

Беца Н.М.

Параолімпійські
ігри у програмі зимових
Олімпійських ігор
Фігурне катання в програмі зимових Олімпійських
ігор
Актуальні проблеми у підготовці спортсменів до
Параолімпійських ігор
Тенденції розвитку олімпійської програми змагань
з біатлону
Тренувальні засоби удосконалення спеціальної
витривалості кваліфікованих бігунів на середні
дистанції на етапі максимальної реалізації
індивідуальних можливостей
Подготовка бегуний на 10000 м на этапе
максимальной
реализации
индивидуальных
возможностей
Дефлімпійські
ігри
у
програмі
зимових
Олімпійських ігор
Техніка відштовхування в стрибках у висоту
Проблема побудови тренувального процесу
кваліфікованих бігунів на довгі дистанції.
Оцінювання показників фізичної підготовленості
студентів ВНЗ
Особливості технічної підготовки кваліфікованих
стрибунів у довжину з урахуванням індивідуальних
фізичних можливостей
Оптимізація структури та змісту річного
макроциклу спортсменів у марафонському бізі на
етапі максимальної реалізації індивідуальних
можливостей

Кафедра менеджменту і економіки
Дата проведення: 15.01.2015 р.
Місце проведення: корп. 4, ауд. 212
Початок: 14.00
«Соціально-економічні та організаційно-управлінські проблеми розвитку
фізичної культури і спорту»
№
п/п
1.

Доповідачі
Імас Є.В.,

Теми доповідей
Проблеми розвитку економіки фізичної культури і
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2.

Мічуда Ю.П.
Свистунов С.В.

3.
4.

Бутенко Ю.І.
Приймак М.М.

5.

Калита Л.В.,
Смірнова В.В.
Попрозман О.І.

6.

9.
10.

Ярмолюк О.В.
Вареник О.М.,
Шлепаков Л.М.
Куцев В.А.
Гоцул І.Є.

11.

Кравченко О.В.

12.

Устенко Б.В.

13.

Бойко Д.М.

7.
8.

спорту в умовах ринку, що формується
Роль і місце комунікації в спортивному
менеджменті
Створення олімпійських спортивних споруд
Шляхи вдосконалення організації підвищення
кваліфікації фахівців спорту для всіх
Проблеми створення та просування бренду
спортивної організації
Побудова системи управління у сфері соціальної
інфраструктури
Екологічна вартість Олімпіади Сочі-2014
Пріоритетні напрями вдосконалення діяльності
системи спорту для всіх на місцевому рівні
Чемпіонат Європи з футболу як бренд
Особливості управління розвитком легкої атлетики
в умовах сучасного ринку
Зовнішні комунікаційні бар’єри центрів фізичного
здоров'я населення "Спорт для всіх"
Робота із залучення глядачів у системі маркетингу
професійних футбольних клубів
Зростання ролі комунікації у діяльності Федерації
вільної боротьби України

Кафедра історії спортивного та олімпійського руху
Дата проведення 20.03.2015 р.
Місце проведення: корп. 6, ауд. 408
Початок: 14.00
«Культурно-виховний потенціал олімпізму»
№
Доповідачі
п/п
1. Павленко Ю.О.
2. Єрмолова В.М.
3. Радченко Л.О.
4. Рудковська Т.І.
5. Добринська Н.В.

Теми доповідей
Тренувальні центри в системі олімпійської
підготовки спортсменів
Інтеграція олімпійської освіти в систему
діяльності шкіл України
Конкурси мистецтв як складова програми
Олімпійських ігор
Роки, події, долі олімпійців України
Легка атлетика в програмах Олімпійських
ігор
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6. Борисейко В.С.
7. Щербашин Я.С.
8. Лях-Породько О.О.
9. Сердюк М.Г.
10. Кроль І.М.
11. Ніканоров Д.М.
12. Тимо Є.В.

Культурно-освітні програми Юнацьких
Олімпійських ігор – виховний потенціал
молодого покоління
Олімпійська освіта в системі формування
гуманістичних цінностей школярів
Передумови зародження та особливості
діяльності українського сокільського руху в
еміграції
Передумови розвитку олімпійського руху на
території України.
Зародження олімпійського руху в Україні
Олімпійський рух як потужний засіб
зміцнення дружби між народами
Ігри другої Російської Олімпіади:
організація та проведення

Кафедра водних видів спорту
Дата проведення: 17-19.09.2014 р.
Місце проведення: корп. 8, ауд. 104
Початок: 10.00
«Всеукраїнська конференція тренерів з плавання»
№
п/п
1.

Доповідачі
Кочуровський Д.О.

2.

Платонов В.М.

3.

Гуніна Л.М.

4.

Фесенко С.Л.

5.

Платонов В.М.

6.

Шкребтій Ю.М.

7.

Сердінов А.П.

Теми доповідей
Завдання федерації плавання України на
2014-2015 рр.
Стан та
перспективи удосконалення
спортивного плавання в Україні
Основи періодизації підготовки плавців
протягом року
Основи харчування та фармакологічне
забезпечення висококваліфікованих плавців
Головні орієнтири розвитку спортивного
плавання за підсумками конференцій тренерів
США
Безпосередня підготовка плавців до головних
змагань року
Про підвищення кваліфікації тренерів з
плавання у 2014-2015 рр.
Календар змагань 2015 року і підготовку
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8.

Кожух Н.Ф.

9.

Платонов В.М.

українських плавців до міжнародних стартів
Із досвіду підготовки спортсменів високого
классу
Сучасні підходи до розвитку рухових
спроможностей плавців

Кафедра біології спорту
Дата проведення: 4.03.2014 р.
Місце проведення: корп. 1, ауд. 415
Початок: 14.00
«Актуальні питання біологічних досліджень в сучасному спорті»
№
Доповідачі
п/п
1. Ільїн В.М.

Теми доповідей
Репродуктивне, психологічне і генетичне здоров’я як
компоненти генетики здоров’я
Особенности когнитивных функций у борцов
высокой квалификации греко-римского стиля с
различными стилями ведения поединка

2.

Коробейников
Г.В.,
Дакал Н.А.

3.

2.

Коробейникова
Л.Г.,
Мищук Д.Н.
Дроздовська С.Б.

4.

Філіппов М.М.

5.

Болтичев І.Р.

Деякі аспекти корекції стану біомеханіки апарату
руху та опори людини

6.

Земцова І.І.

Наукові засади харчування спортсменів різних
спеціалізацій

7.

Станкевич Л.Г.,
Земцова І.І.

Адаптаційні реакції організму висококваліфікованих
лижників на спеціальні навантаження в умовах
гірської підготовки

8.

Осипенко Г.А.

Особливості метаболізму оксиду азоту в тканинах та
його зміни під час адаптації організму до фізичних

Когнитивные особенности волейболистов различных
амплуа
Асоціація поліморфізму генів з функціональними
показниками організму спортсменів
Формування реакцій стрес-реалізувальних систем
організму ветеранів гирьового спорту під впливом
навантажень різної спрямованості
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навантажень залежно від їх характеристик
(спрямованість, потужність, тривалість)
9. Бринзак В.П.
Кондиційне тренування та організм жінок зрілого
віку
10. Кропта Р.В.
Система багаторічного тренування спортсменів в
академічному веслуванні: аспекти фізіологічного та
біохімічного супроводу
11. Хмельницька Ю.К. Моделювання тренувальних і змагальних
навантажень у лижних гонках з урахуванням
індивідуальних показників стану аеробноанаеробного переходу
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ПРОГРАМА ПРОВЕДЕННЯ КРУГЛИХ СТОЛІВ
Кафедра анатомії, фізіології та спортивної медицини
Тематика круглого столу: «Здоров’я і здоровий спосіб життя»
Дата проведення: 05.03.2015 р.
Місце проведення: корп. 2, ауд. 401
Початок: 14.00
№
п/п
1.
2.

Доповідачі
Котко Д.М.
Шматова О.О.
Бєлікова М.В.

3.
4.

Шевцов С.М.
Заплатинський В.М.

5.
6.
7.
8.

Краснова С.П.
Бабак С.В.
Заморська Т.М.
Футорний С.М.

9.

Теми доповідей
Формування особистостей студентів
неспортивних ВНЗ
Алкоголізм, як фактор розвитку
поліорганної недостатності
Захворювання щитоподібної залози, які є
ендемічними для України, та їх
профілактика
Захист від шуму на виробництві та в побуті
Система підготовки студентів вищої школи
з питань безпеки та здорового способу
життя
Боротьба із наркоманією як один із
аспектів здорового способу життя
Психологія здоров’я – складова здорового
способу життя
Регуляція циркадних ритмів за допомогою
режиму дня з метою покращення здоров’я
Формування здорового способу життя
студентської молоді в процесі фізичного
виховання

Кафедра спортивних єдиноборств і силових видів спорту
Тематика круглого столу: «Проблеми оцінювання технічної підготовленості
кваліфікованих важкоатлетів за допомогою оптико - електронних засобів
контролю»
Дата проведення: 29.10.2014 р.
Місце проведення: корп. 3, ауд. 163
Початок: 15.00
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Кафедра менеджменту і економіки
Тематика круглого столу: «Проблеми застосування інноваційних технології у
менеджменті фізкультурно-спортивних організацій»
Дата проведення: 23.04.2015 р.
Місце проведення: корп. 4, ауд. 212
Початок: 14.00
Кафедра історії спортивного та олімпійського руху
Тематика круглого столу: «Наукові дослідження в олімпійському спорті:
проблеми та перспективи»
Дата проведення: 23.01.2015 р.
Місце проведення: корп. 1, ауд. 104
Початок: 14.00
№
Доповідачі
п/п
1. Булатова М.М.
2. Павленко Ю.О.
3. Єрмолова В.М.
4. Радченко Л.О.
5. Лях-Породько О.О.
6. Рудковська Т.І.
7. Борисейко В.С.
8. Никоноров Д.М.
9. Сердюк М.Г.

\

Теми доповідей
Міжнародний центр олімпійських
досліджень та олімпійської освіти:
перспективи розвитку
Історія та сучасний стан програм універсіад
Українські спортсмени у складі олімпійської
збірної команди СРСР
Організація діяльності регіональних центрів
олімпійських досліджень та олімпійської
освіти
Всесокільський зліт 1948 року: особливості
проведення та його вплив на розвиток
сокільського руху
Діяльність комісії «Олімпійська
солідарність» на сучасному етапі розвитку
олімпійського руху
Юнацькі Олімпійські ігри як сучасне
суспільне явище
Організація наукової роботи з іноземними
студентами: проблеми та шляхи їх
подолання
Олімпійська гордість НУФВСУ
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Кафедра водних видів спорту
Тематика круглого столу: Планування навчального процесу на кафедрі водних
видів спорту у 2015-2016 н.р. у контексті імплементації Закону України «Про
вищу освіту»
Дата проведення: 04.06.2015 р.
Місце проведення: корп. 8, ауд. 101
Початок: 16.00
№
п/п
1.

Доповідачі
Шкребтій Ю.М.

2.

Малишева О.Ю.

3.

Костікова С.Д.

Теми доповідей
Стан підготовки фахівців з водних видів
спорту а Україні
Про організацію прийому в університет у
2015 році
Про організацію навчального процесу на
кафедрі водних видів спорту у контексті
Закону України «Про вищу освіту» та рішень
вченої ради НУФВСУ

Кафедра біології спорту
Тематика круглого столу «Сучасні напрями генетичних досліджень в спорті»
Дата проведення: 24.04.2015 р.
Місце проведення: корп. 1, ауд. 415
Початок: 14.00
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ПРОГРАМА ПРОВЕДЕННЯ СЕМІНАРІВ
Кафедра історії спортивного та олімпійського руху
Назва семінару: «Олімпійська освіта як складова системи виховання молодого
покоління»
Дата проведення: 27.05.2015 р.
Місце проведення: корп. 6, ауд. 408
Початок: 14.00
№
Доповідачі
п/п
1. Павленко Ю.О.
2. Радченко Л.О.
3. Борисейко В.С.
4. Щербашин Я.С.
5. Рудковська Т.І.
6. Сердюк М.Г.
7. Лях-Породько О.О.
8. Кроль І.М.
9. Щербашин Я.С.
10. Тимо Є.В.

Теми доповідей
Наукова комунікація в олімпійському спорті
Олімпійські фестивалі культури та мистецтв
як складова системи виховання молодого
покоління
Особливості програм Юнацьких
Олімпійських ігор
Місце та роль олімпійської освіти в
навчально-виховному процесі молодого
покоління
Європейські олімпійські фестивалі –
складова частина сучасного олімпійського
руху
Олімпійська освіта у профільних вищих
навчальних закладах
Переодизація Всесокільських зльотів у
системі сокільського руху
Перші Європейські ігри
Міжнародний досвід впровадження
олімпійської освіти в навчально-виховний
процес учнівської молоді
Студенти НУФВСУ на Всесвітніх
універсіадах
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Кафедра водних видів спорту
Назва семінару: «Удосконалення підготовки тренерів на кафедрі водних видів
спорту»
Дата проведення: 25.12.2014 р.
Місце проведення: корп. 8, ауд. 101
Початок: 15.00
№
Доповідачі
Теми доповідей
п/п
1.
Шкребтій Ю.М.
Головні орієнтири розробки освітнього
стандарту за напрямом 6.010202 «Спорт»
2.
Павленко Ю.О.
Визначення предметної сфери підготовки
тренерських кадрів
3.
Кожух Н.Ф.
Компетенції сучасного тренера з плавання
4.
Дяченко А.Ю.
Про освітньо-кваліфікаційну характеристику
тренера з веслувального спорту

