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ВIТАННЯ
Прем'єр-мiнiстра України
ВОЛОДИМИРА ГРОЙСМАНА
Шановні друзі!
Сердечно вітаю Вас з відкриттям Міжнародної конференції
«Сталий розвиток і спадщина у спорті: проблеми та перспективи».
Збереження навколишнього природного середовища є важли
вою сферою людської діяльності і разом з економікою та соці
альною сферою – основним компонентом сталого розвитку. Для
України охорона навколишнього природного середовища, підви
щення екологічної відповідальності є найважливішими державними
пріоритетами.
На сьогодні тема Конференції є вкрай актуальною. Провід
ними вітчизняними і зарубіжними науковцями, представниками
Міжнародного олімпійського комітету, ЮНЕСКО, Програми розвитку ООН в Україні (ПРООН), На
ціонального олімпійського комітету, органів влади та громадянського суспільства обговорюватимуться
актуальні проблеми, що стосуються, зокрема, спорту і політики сталого розвитку, міжнародної стра
тегії і партнерства щодо екології спорту, політики з охорони навколишнього природного середовища,
розвитку спорту вищих досягнень, просування цінностей здорового способу життя. Упевнений, що за
результатами обговорення будуть прийняті конструктивні рішення.
Хочу зауважити, що Уряд завжди приділяє значну увагу і надає підтримку спортивній науці.
Бажаю учасникам Конференції плідної роботи, конструктивних дискусій, добра, миру і щастя.

Володимир ГРОЙСМАН

ВIТАННЯ
Його Величностi принца Монако АЛЬБЕРТА II
Як голова комісії МОК «Сталий розвиток і спадщина» шкодую, що
я не буду присутній на цій Міжнародній конференції, яка висвіт
лює серйозні проблеми, що є важливими не лише для олімпійсько
го руху, але й для наших країн.
Сталий розвиток, разом із довірою та молоддю, є одним із
трьох основних напрямів стратегічної «дорожньої карти» МОК.
Важливість сталого розвитку охоплює не лише довкілля, а й со
ціальні та економічні аспекти.
Наша стратегія сталого розвитку ґрунтується на трьох складо
вих відповідальності, які включає МОК як організація, як власник
Олімпійських ігор і як лідер олімпійського руху.
Наше бачення створення гармонійного суспільства за допо
могою спорту полягає у вірі в те, що олімпійський рух має як
можливість, так і обов’язок зробити свій внесок у глобальний
сталий розвиток.
МОК не може втілити цей амбітний проект самостійно, мають
бути залучені всі зацікавлені сторони. Прогрес буде забезпечений
тільки тоді, якщо весь олімпійський рух матиме сталий розвиток.
Ми розраховуємо на допомогу кожного з вас щодо реалізації
стратегії сталого розвитку МОК і демонстрації світовій спільноті
наших спільних досягнень.
Я бажаю вам і всім учасникам успішного проведення конфе
ренції та плідного обміну досвідом.
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ВIТАННЯ
Голови Комiтету Верховної Ради України
з питань сiм’ї, молодiжної полiтики, спорту та туризму
АРТУРА ПАЛАТНОГО
Щиро вітаю учасників Міжнародної конференції «Сталий розви
ток і спадщина у спорті: проблеми та перспективи», яку в столиці
нашої держави Києві приймає один з провідних закладів вищої
освіти – Національний університет фізичного виховання і спорту
України.
Широка програма форуму включає актуальну проблематику як
для науки, так і для практичної діяльності, що стосується не тіль
ки історичних та сучасних аспектів спорту, фізичного виховання
різних верств населення, розвитку олімопійського руху й олімпій
ської освіти, а й різноманітних складових вивчення екологічних
проблем, які потребують науково обґрунтованої розробки високо
ефективних профілактичних заходів, спрямованих на запобігання
забруднення навколишнього середовища.
Сподіваюся, що усе найважливіше, викладене вченими та іншими фахівцями з різних країн у до
повідях на конференції, зможе згодом трансформуватися у пропозиції та практичні рекомендації для
перспективного втілення у відповідній законотворчості.
Від Комітету Верховної Ради України з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму і від
себе особисто бажаю організаторам і учасникам міжнародної конференції плідної роботи, жвавих дис
кусій, обміну новими знаннями та передовим досвідом і успіхів у розвитку сфери фізкультури і спорту
та освітній і дослідницькій діяльності.

Артур ПАЛАТНИЙ

ВIТАННЯ
Мiнiстра освiти i науки України
ЛIЛIЇ ГРИНЕВИЧ
Шановні колеги!
Маю приємну нагоду привітати учасників Міжнародної конфе
ренції «Сталий розвиток і спадщина у спорті: проблеми та перспек
тиви».
Спорт, його історія, фізичне виховання, олімпійський рух –
надзвичайно важливі питання сьогодення. Вони відіграють особливу
роль, адже напряму пов’язані зі здоров’ям людей, розвитком їхньої
фізичної активності і здорового способу життя.
Тож впевнена, що ті теоретичні та практичні рішення, які на
працюють учасники конференції, будуть використані для позитивних
зрушень у всіх сферах суспільного життя.
Від імені Міністерства освіти і науки України та від себе особисто бажаю усім наснаги, цікавих
дискусій та плідного обміну досвідом.
Нехай ваші дослідження будуть успішними і завжди приносять користь.

Лілія ГРИНЕВИЧ
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ВIТАННЯ
Мiнiстра екологiї та природних ресурсiв України
ОСТАПА СЕМЕРАКА
Шановні учасники Міжнародної конференції «Сталий розвиток і
спадщина у спорті: проблеми та перспективи»!
Спорт і політику об’єднує спільне бажання долати нові вершини
і здобувати перемоги.
Українські спортсмени роблять неймовірно важливу справу для
популяризації престижу нашої країни далеко за її межами.
Сьогодні перед українським спортом стоїть велика кількість со
ціально-економічних викликів, які потребують комплексної держав
ної підтримки в ім’я подальшого розвитку цієї важливої суспільної
сфери.
Спорт – це не лише важливі перемоги на міжнародних чемпі
онатах та олімпіадах, але й пропагування здорового способу життя
серед молоді, яка завтра перехопить у нас естафету з побудови
успішної європейської України. Водночас ми не повинні забувати, що здоров’я не обмежується лише
турботою про власне тіло.
Бути здоровим – значить дбати про тіло, дух і навколишнє середовище, з яким ми перебуваємо
у постійній взаємодії.
Екологізація України можлива лише за умов усвідомлення, що якість води, яку п’ємо, повітря,
яким дихаємо, землі, якою ходимо, – це основа нашого добробуту та здоров’я, і навряд чи хтось
краще за спортсменів може донести ці важливі меседжі до суспільства.
Вірю, що тільки разом і щоденною наполегливою працею кожного з нас на своїй ділянці роботи
ми приведемо нашу країну до спільної перемоги!

Остап СЕМЕРАК

ВIТАННЯ
Мiнiстра молодi та спорту України
IГОРЯ ЖДАНОВА
Щиро вітаю учасників з відкриттям Міжнародної конференції «Ста
лий розвиток і спадщина у спорті: проблеми та перспективи».
Стрімкий розвиток сучасного життя диктує необхідність його
адекватного відображення у спортивній реальності, вироблення
ефективних механізмів регулювання суспільних відносин завдяки
впровадженню інноваційних здобутків спортивної науки і освіти.
Спорт – це унікальний інструмент для сталого поступу, засіб
сприяння миру та гуманітарного розвитку. Усвідомлюючи це, Міні
стерство молоді та спорту України надає великого значення науко
во-методичному супроводу виробленню і реалізації політики реформування сфери фізичної культури
і спорту.
У цьому контексті проведення подібних форумів, що об’єднують професіоналів у галузі сучасних
спортивних технологій, є консолідуючим стимулом для вироблення ефективних рішень, спрямованих
на зміни у суспільній свідомості про збереження здоров'я, розуміння можливостей професійного та
масового спорту.
Бажаючи від імені Міністра молоді та спорту України всім учасникам конференції плідної та
творчої праці, впевнений, що ваші рекомендації збагатять українську спортивну науку новими здо
бутками.

Ігор ЖДАНОВ
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ВIТАННЯ
президента Нацiонального олiмпiйського комiтету України
СЕРГIЯ БУБКИ
Шановні друзі!
Від імені олімпійської родини України та себе особисто щиро
вітаю учасників та організаторів Міжнародної конференції «Сталий
розвиток і спадщина у спорті: проблеми та перспективи».
Питання, які розглядаються на конференції, зокрема, спорт та
навколишнє середовище, екологія спорту, історія та сучасність у
розвитку олімпійського руху, олімпійська освіта у формуванні ста
лого інтересу до олімпійського руху, рухова активність як основа
якості життя людини, є дуже актуальними та важливими сьогодні
як в Україні, так і в цілому світі.
Відзначу, що при Міжнародному олімпійському комітеті діє
Комісія «Сталий розвиток і спадщина», що опікується питаннями
навколишнього середовища та збереження спадщини.
МОК також всіляко сприяє тому, щоб Олімпійські ігри проводилися в умовах відповідальної
турботи і поважного ставлення до навколишнього середовища. Дотримання екологічних принципів в
спорті зазначені й в Agenda 2020.
Зі свого боку НОК України також продовжує приділяти велику увагу вихованню молодого по
коління на принципах олімпізму, а також освітнім проектам.
Переконаний, що й надалі тема сталого розвитку та спадщини у спорті матиме достатньої уваги
з боку усіх суб’єктів олімпійського спорту.
Щиро зичу учасникам конференції продуктивного обговорення та конструктивних рішень.
Нових ідей, творчої наснаги та натхнення!

Сергій БУБКА

ВIТАННЯ
президента Нацiональної академiї педагогiчних
наук України
ВАСИЛЯ КРЕМЕНЯ
Від Національної академії педагогічних наук України і від себе
особисто вітаю учасників, організаторів та гостей Міжнародної
конференції «Сталий розвиток і спадщина у спорті: проблеми та
перспективи», що проходить в одному з відомих вітчизняних за
кладів вищої освіти – Національному університеті фізичного ви
ховання і спорту України.
Приємно відзначити, що тематика цієї конференції – еколо
гія спорту, історія і сучасність у розвитку олімпійського спорту,
олімпійська освіта та її роль у формуванні сталого інтересу до
олімпійського руху, рухова активність як основа високої якості
життя людей – надзвичайно важлива для науки й освіти, оскільки
пов’язана зі здоров’ям людини, екологією життя і життєвого простору людства. Теоретичні й прак
тичні надбання із зазначеної тематики сприятимуть розвитку людини й суспільства, стануть вагомим
фактором виховання екологічної культури громадян, збереження навколишнього середовища, раціо
нального природокористування та заохочення молодого покоління до здорового способу життя.
Щиро бажаю всім учасникам і організаторам конференції плідної роботи, конструктивного діа
логу й творчих звершень у подальшій дослідницькій діяльності в ім’я розвитку України!

Василь КРЕМЕНЬ
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ВIТАННЯ
президента Мiжнародної асоцiацiї
унiверситетiв фiзичної культури i спорту
КАЙРАТА ЗАКИР’ЯНОВА
Сердечно вітаю учасників Міжнародної конференції «Сталий роз
виток і спадщина у спорті: проблеми і перспективи», яка прохо
дить у Національному університеті фізичного виховання і спорту
України.
Мені особливо приємно відзначити, що такий значущий на
уковий форум відбувається під патронатом Міжнародної асоціації
університетів фізичної культури і спорту, одним із головних за
сновників якої був університет, що гостинно приймає сьогодні
учасників конференції.
Широке коло наукових проблем, які організатори форуму винесли на обговорення, зокрема,
спорт і навколишнє середовище, історичні та сучасні аспекти розвитку спорту, фізичного виховання
і їх роль у житті і діяльності суспільства, викликають глибоку зацікавленість у численних фахівців
вищих навчальних закладів, які прибули до Києва з різних країн.
Бажаю учасникам конференції творчих дискусій, корисного обміну передовим досвідом та знан
нями, набутими у фундаментальних прикладних дослідженнях, налагодження нових контактів з коле
гами, а також міцного здоров'я і творчих злетів.

Кайрат ЗАКИР’ЯНОВ

ВIТАННЯ
президента Олiмпiйської академiї України
МАРIЇ БУЛАТОВОЇ
Щиро вітаю учасників Міжнародної конференції «Сталий розви
ток і спадщина у спорті: проблеми та перспективи», які прибули
до Києва з різних країн для того, щоб обмінятися знаннями та
досвідом, у творчих дискусіях знайти найоптимальніші шляхи для
подальших фундаментальних теоретичних досліджень та приклад
них розробок.
Хочу особливо наголосити на двох з чотирьох наукових на
прямах, винесених організаторами конференції на обговорення.
Один із них стосується певних фактів із історії розвитку олімпій
ського спорту, другий – ролі олімпійської освіти у формуванні в
суспільстві сталого інтересу до олімпійського руху.
Обидва ці напрями посідають значне місце у практиці повсяк
денної діяльності Олімпійської академії України та її регіональних структур – в освітній, популяриза
торській, просвітницькій, видавничій та інших сферах.
Слід зазначити, що розвиток системи олімпійської освіти в нашій країні здійснюється в орга
нічний єдності з діяльністю у цьому напрямі Міжнародного олімпійського комітету, Міжнародної
олімпійської академії та інших міжнародних організацій, які пропагують олімпійські ідеали і дух
олімпізму та поширюють різноманітні знання про олімпійський рух і олімпійський спорт, а також
у тісній координації з Національним олімпійським комітетом України, Національним університетом
фізичного виховання і спорту України та спеціалізованим видавництвом «Олімпійська література»,
яке функціонує при НУФВСУ.
Хочу від усієї душі побажати фахівцям, котрі беруть участь у Міжнародній конференції «Сталий
розвиток і спадщина у спорті: проблеми та перспективи» плідної роботи на пленарних і секційних
засіданнях та в його кулуарах й успіхів у невпинному дослідницькому пошуку.

Марія БУЛАТОВА
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ВIТАННЯ
ректора Нацiонального унiверситету фiзичного виховання
i спорту України
ЄВГЕНIЯ IМАСА
Від імені Національного університету фізичного виховання і спорту
України та від себе особисто щиро вітаю учасників та гостей Міжна
родної конференції «Сталий розвиток і спадщина у спорті: проблеми
та перспективи».
В умовах сьогодення проблема сталого розвитку є найактуаль
нішою в Україні і світі. Сталий розвиток як процес трансформації
сфери фізичної культури і спорту на основі гармонізації соціальної,
економічної та екологічної складових пройшов певний історичний
шлях.
У 1994 р. Міжнародним олімпійським комітетом створено Комі
сію зі сталого розвитку та спадщини, укладено Угоду про спільну ді
яльність з Програмою ООН з навколишнього середовища, у 1996 р.
оголошено охорону довкілля третьою складовою олімпізму разом зі спортом і культурою та внесено
відповідні положення до Олімпійської хартії, у 1999 р. прийнято «Олімпійський порядок денний на
ХХI», що містить програму дій у сфері сталого розвитку.
Національний університет фізичного виховання і спорту у співпраці з НОК України, рядом мі
ністерств і відомств проявив серію ініціатив, спрямованих на реалізацію концепції сталого розвитку
нашої галузі. За підтримки Міністерства освіти і науки України розробляється тема «Теоретико-мето
дичні засади реалізації концепції сталого розвитку у фізичній культурі та спорті», за якою здійсню
ється підготовка науково-педагогічних кадрів в аспірантурі та докторантурі, екологічна проблематика
передбачена в навчальному процесі на рівні бакалаврату, а в магістратурі відкрито спеціалізацію
«Екологія спорту». Сьогодні ми створюємо наукову платформу, яка дозволить застосувати накопи
чений міжнародний досвід у вирішенні екологічних проблем у ході спортивної діяльності, реалізації
природоохоронних проектів у різних країнах і сегментах фізичної культури і спорту. Для нашої краї
ни це особливо актуально з урахуванням підготовки до Юнацького чемпіонату Європи з боротьби,
який пройде у 2018 р., чемпіонату Європи з художньої гімнастики у 2020 р., а також можливості
проведення в Києві чемпіонатів Європи з баскетболу і фігурного катання у 2019 р. та Всесвітньої
літньої студентської Універсіади у 2021 р.
Хочу побажати всім учасникам конференції плідної роботи, цікавих дискусій, наснаги, нових ідей
та наукових здобутків в ім’я України!

Євгеній ІМАС
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15 ЛИСТОПАДА
900–1000 РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ
(корпус 1, вестибюль)
1000–1100 УРОЧИСТЕ ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ. ОФІЦІЙНІ ВІТАННЯ
(корпус 1, актовий зал)
1100–1120 Імас Є. В. (Україна)
ЕКОЛОГІЧНА СКЛАДОВА СТАЛОГО РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ

1120–1140 Кацуя Оцу (Японія)
РОЛЬ СПОРТУ У ВИРІШЕННІ ГЛОБАЛЬНИХ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ НА ШЛЯХУ ДО СТВОРЕННЯ
СТАЛОГО СУСПІЛЬСТВА

1140–1200 Мовчан М. П. (Україна)
ПОЛІТИКА АГЕНЦІЙ ООН ЩОДО ЗАХИСТУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА: МІСІЯ ТА ПРОЕКТИ

12 –12
00

20

Фомічов Ю. К. (Україна)
ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ СВІДОМОСТІ ПІДРОСТАЮЧОГО ПОКОЛІННЯ

1220–1330 КАВА-БРЕЙК
(корпус 1, фойє актового залу)
1330–1430 Засідання комісії НОК України «Спорт та навколишнє середовище»
(корпус 1, ауд. 104)
1430–1700 СЕКЦІЯ 1. СПОРТ І НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ. ЕКОЛОГІЯ СПОРТУ
(корпус 1, ауд. 104)
Керівники секції: Імас Є. В. (Україна), Борисова О. В. (Україна), Футорний С. М. (Україна)
1430–1450 Девід Стаббс (Велика Британія)
СТАЛИЙ РОЗВИТОК МІЖНАРОДНИХ СПОРТИВНИХ ЗМАГАНЬ

1450–1500 Тимочко Т. В. (Україна)
ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО СВІТОГЛЯДУ ГРОМАДЯН В КОНТЕКСТІ ПЕРЕХОДУ ДО
ЗБАЛАНСОВАНОГО (СТАЛОГО) РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ

1500–1510 Горшков Л. І. (Україна)

РИЗИКИ ТА ЕКОЛОГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ У СПОРТИВНИЙ ІНДУСТРІЇ

1510–1520 Боголюбов В. М. (Україна)

СИСТЕМА ПРИНЦИПІВ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЯК ТЕОРЕТИЧНА ОСНОВА ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ
З ЕКОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛІЗАЦІЙ

1520–1530 Ярмолюк О. В. (Україна)

ЕКОЛОГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ І МАРКЕТИНГ У СПОРТІ

1530–1540 Футорний С. М. (Україна)
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ У СФЕРІ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ

1540–1550 Клименко І. Ю. (Україна)

ЕКОЛОГО-ПРОСВІТНИЦЬКІ СКЛАДОВІ У РАМКАХ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО СПОРТИВНОГО ЗАХОДУ
«ОЛІМПІЙСЬКЕ ЛЕЛЕЧЕНЯ»

1550–1600 Циганенко О. І. (Україна)
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СПОРТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

1600–1610 Матасар І. Т. (Україна)
ЕКОЛОГІЯ, ЗДОРОВ’Я ТА МАСОВИЙ СПОРТ

1610–1700 Обговорення доповідей
1330–1600 СЕКЦІЯ 2. РУХОВА АКТИВНІСТЬ ЯК ОСНОВА ЯКОСТІ ЖИТТЯ ЛЮДИНИ
(корпус 1, актовий зал)
Керівники секції: Дутчак М. В. (Україна), Круцевич Т. Ю. (Україна), Андрєєва О. В. (Україна)
1330–1345 Круцевич Т. Ю. (Україна), Трачук С. В. (Україна)
РУХОВА АКТИВНІСТЬ ТА ЯКІСТЬ ЖИТТЯ ЛЮДИНИ У СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

1345–1400 Приступа Є. Н. (Україна), Павлова Ю. О. (Україна)
СТРАТЕГІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЛЕЖНОЇ ЯКОСТІ ЖИТТЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ОЗДОРОВЧО-РЕКРЕАЦІЙНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ

1400–1415 Ажиппо О. Ю. (Україна), Путятіна Г. М. (Україна)
СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В СИСТЕМІ ОЗДОРОВЧО-РЕКРЕАЦІЙНОЇ РУХОВОЇ
АКТИВНОСТІ НАСЕЛЕННЯ
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1415–1430 САВЧЕНКО В. Г. (Україна), МОСКАЛЕНКО Н. В. (Україна)
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ПІДВИЩЕННЯ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ ШКОЛЯРІВ І СТУДЕНТІВ

1430–1445 Савчук П. П. (Україна), Савчук С. А. (Україна)
СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ У ЗАКЛАДАХ
ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

1445–1500 Андрєєва О. В. (Україна)

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ТА ПРИКЛАДНІ ЗАСАДИ ОЗДОРОВЧО-РЕКРЕАЦІЙНОЇ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ

1500–1515 Пангелова Н. Є. (Україна)

РУХОВА АКТИВНІСТЬ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ГАРМОНІЙНОЇ ОСОБИСТОСТІ ДОШКІЛЬНИКІВ

1515–1530 Марченко О. Ю. (Україна)
ГЕНДЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ МОТИВАЦІЙНИХ ПРІОРИТЕТІВ ШКОЛЯРІВ ДО ФІЗИЧНОГО
САМОВДОСКОНАЛЕННЯ

1530–1600 Обговорення доповідей

1 6 ЛПЛЕНАРНЕ
И С ТЗАСІДАННЯ
ОПАДА
(корпус 1, актовий зал)
1000–1040 Платонов В. М. (Україна)
СУЧАСНИЙ ОЛІМПІЙСЬКИЙ СПОРТ: ПРОБЛЕМИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

1040–1100 Булатова М. М. (Україна)
КОНЦЕПЦІЯ ОЛІМПІЙСЬКОЇ ОСВІТИ ЯК ЕЛЕМЕНТ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ОЛІМПІЙСЬКОГО РУХУ

1100–1120 Закир’янов К. К. (Казахстан)
МІЖНАРОДНІ СПОРТИВНІ ЗМАГАННЯ ЯК ФАКТОР КОНСОЛІДАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА ТА СТАЛОГО РОЗВИТКУ
СПОРТУ В КРАЇНІ

1120–1140 Гуніна Л. М. (Україна)

ЗДОРОВ’Я СПОРТСМЕНІВ, ЗАБОРОНЕНИЙ СПИСОК ВСЕСВІТНЬОГО АНТИДОПІНГОВОГО АГЕНТСТВА
ТА ЛІКАРСЬКА КЛЯТВА

1140–1230 КАВА-БРЕЙК
(корпус 1, фойє актового залу)
1230–1500 СЕКЦІЯ 1. СУЧАСНИЙ ОЛІМПІЙСЬКИЙ СПОРТ: ПРОБЛЕМИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
(корпус 1, актовий зал)
Керівники секції: Платонов В. М. (Україна), Закир’янов К. К. (Казахстан), Манолакі В. Г. (Молдова)
1230–1245 Манолакі В. Г. (Молдова)
ОЛІМПІЗМ ЯК ДУХОВНА РЕАЛЬНІСТЬ СВІТОГЛЯДНОГО УНІВЕРСАЛІЗМУ

1245–1300 Павленко Ю. О. (Україна)
МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ФІНАНСУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ СПОРТИВНИХ ФЕДЕРАЦІЙ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ
ДІЯЛЬНОСТІ

1300–1315 Козлова О. К. (Україна)

ЗМАГАННЯ В ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОМУ СПОРТІ, СТАНОВЛЕННЯ МАЙСТЕРНОСТІ ОБДАРОВАНИХ
СПОРТСМЕНІВ

1315–1330 Височіна Н. Л. (Україна)

ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯК ФАКТОР СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ СПОРТСМЕНА

1330–1345 Сушко Р. О. (Україна)

РОЗВИТОК СПОРТИВНИХ ІГОР В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ (НА МАТЕРІАЛІ БАСКЕТБОЛУ)

1345–1400 Томашевський В. В. (Україна)
КВАЛІФІКАЦІЯ ТРЕНЕРСЬКОГО СКЛАДУ ЯК ФАКТОР СТАЛОГО РОЗВИТКУ СПОРТУ ВИЩИХ ДОСЯГНЕНЬ

1400–1500 Обговорення доповідей
1230–1600 СЕКЦІЯ 2. ОЛІМПІЙСЬКА ОСВІТА ЯК ЕЛЕМЕНТ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ОЛІМПІЙСЬКОГО РУХУ
(корпус 1, ауд. 104)
Керівники секції: Абієв А. Г. (Азербайджан), Булатова М. М. (Україна)
1230–1245 Коваленко Н. П. (Україна)
МІСЦЕ ТА СПОСІБ ЖИТТЯ СПОРТСМЕНІВ У СУЧАСНОМУ ОЛІМПІЙСЬКОМУ СПОРТІ

1245–1300 Абієв Агаджан (Азербайджан)
ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ ЯК НЕГЕНТРОПІЯ ДЛЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ЛЮДИНИ
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1300–1315 Єрмолова В. М. (Україна)
ОЛІМПІЙСЬКА ОСВІТА В ШКОЛІ – ВТІЛЕННЯ ГУМАНІСТИЧНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ІДЕЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
ОЛІМПІЙСЬКОГО РУХУ

1315–1330 Гуслістова І. Й. (Білорусь)
ОЛІМПІЙСЬКА ОСВІТА В РЕСПУБЛІЦІ БІЛОРУСЬ ЯК ФАКТОР СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ

1330–1345 Радченко Л. О. (Україна)
РЕАЛІЗАЦІЯ КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЬОЇ СКЛАДОВОЇ В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ОЛІМПІЙСЬКОГО
РУХУ

1345–1400 Сорокіна А. В., Пахольчик О. І. (Україна)

КУЛЬТУРНО-ОСВІТНІ ПРОГРАМИ ЮНАЦЬКИХ ОЛІМПІЙСЬКИХ ІГОР ЯК ЕЛЕМЕНТ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
ОЛІМПІЙСЬКОГО РУХУ

1400–1415 Тимчак Я. В. (Україна)

ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ ОЛІМПІЙСЬКОЇ ОСВІТИ ЛЬВІВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ІМЕНІ ІВАНА БОБЕРСЬКОГО

1415–1430 Передерій В. В. (Україна)

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЕКТУ «OLУMPIC LAB» ЯК ЕЛЕМЕНТ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ОЛІМПІЙСЬКОЇ
ОСВІТИ УКРАЇНИ В РАМКАХ ПРОГРАМИ МІЖНАРОДНОГО ОЛІМПІЙСЬКОГО КОМІТЕТУ
«МОЛОДІ РЕФОРМАТОРИ»

1430–1445 Ібрагімов М. М. (Україна)
ОЛІМПІЙСЬКІ ІГРИ ЯК ІСТОРІОСОФСЬКИЙ ФЕНОМЕН КУЛЬТУРИ

1445–1500 Вржесневський І. І. (Україна)
ОЛІМПІЙСЬКА ОСВІТА В СИСТЕМІ РОБОТИ НЕПРОФІЛЬНИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

1500–1600 Обговорення доповідей

