ПЛАН
науково-методичних конференцій, семінарів та круглих столів
за участю професорсько-викладацького складу, докторантів, аспірантів кафедр
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ
І СПОРТУ УКРАЇНИ на 2012-2013 рр.
І. ФАКУЛЬТЕТ СПОРТИВНИХ ІГОР ТА СКЛАДНОКООРДИНАЦІЙНИХ ВИДІВ СПОРТУ
№

1

2

3

Назва конференції

Кафедра,
місце проведення
Кафедральні конференції

«Особливості
багаторічної
підготовки
футболістів
та
арбітрів різної кваліфікації в
сучасних
умовах
розвитку
футболу»
«Підвищення
ефективності
процесу підготовки спортсменів
в спортивних іграх»
«Актуальні питання підготовки
спортсменів в олімпійському
спорті»

4

«Актуальні проблеми підготовки
спортсменів»

5

«Сучасні проблеми розвитку
спортивних видів гімнастики»

6

«Раціональна
тренувального

побудова
процесу
в

Футболу,
5.203
Початок: 14.00
Спортивних ігор,
5.303
Початок: 14.00
Теорії і методики
спортивної підготовки
та резервних
можливостей
спортсменів,
6.105
Початок: 15.00
Теорії і методики
спортивної підготовки
та резервних
можливостей
спортсменів,
6.105
Початок: 15.00
Спортивних видів
гімнастики і танців,
3.101
Початок: 14.00
Спортивних видів
гімнастики і танців,

Дата
проведення

21 грудня
2012 р.

25 січня
2013 р.
30 січня
2013 р.

1 лютого
2013 р.

30 січня
2013 р.
6 лютого
2013 р.

спортивних видах гімнастики на
3.171
етапах багаторічної підготовки»
Початок: 14.00
Круглі столи
1

2

«Аналіз
виступів
студентів
кафедри
спортивних
видів
гімнастики
і
танців
в
олімпійському
циклі
20092012 рр.»
«Спортивні ігри в системі
студентського спорту в Україні»

Спортивних видів
гімнастики і танців,
3.171
Початок: 14.00

Спортивних ігор,
5.303
Початок: 14.00
методики
Теорії і методики
дисципліни
спортивної підготовки
підготовки
та резервних
можливостей
спортсменів,
6.105
Початок:15.00
Семінари

3

«Вдосконалення
викладання
«Загальна теорія
спортсменів»»

1

«Аналіз правил змагань
спортивної гімнастики»

2

«Актуальні проблеми підготовки
юних футболістів та арбітрів
початківців»

зі

Спортивних видів
гімнастики і танців,
ДОНСЦ «Конча-Заспа»
Початок: 10.00
Футболу,
5.203
Початок: 14.00

20 грудня
2012 р.

7 березня
2013 р.
24 квітня
2013 р.

10-12 січня
2013 р.
18 квітня
2013 р.

ІІ. ФАКУЛЬТЕТ СПОРТИВНИХ ЄДИНОБОРСТВ
ТА ЦИКЛІЧНИХ ВИДІВ СПОРТУ
Кафедральні конференції
1

«Управління
тренувальним
процесом
кваліфікованих
спортсменів у силових видах
спорту та єдиноборствах на
основі
сучасних
технологій
оцінки, моделювання та корекції

Спортивних
єдиноборств та
силових видів спорту,
3.163
Початок:11:00

20 грудня
2012 р.

2

3

4

5

1

2

3

4

основних
характеристик
підготовки»
«Дослідження
змагальної
діяльності
кваліфікованих
спортсменів в деяких зимових
видах та велосипедному спорті»
«Проблема
підготовки
кваліфікованих легкоатлетів в
умовах професіоналізації на
етапах багаторічної підготовки»
«Історичні
та
організаційні
засади
розвитку
сучасного
спорту»

Зимових видів та
велосипедного
спорту,
вело-лижна база
Початок:11:00
Легкої атлетики,
2.319
Початок:11:45

Професійного,
неолімпійського та
адаптивного спорту,
6. 507
Початок:15:00
«Проблеми
підготовки
Водних видів спорту
тренерських кадрів з водних
кафедра водних видів
видів спорту»
спорту
Початок:14:45
Круглі столи
«Прогнозування
та
оцінка
фізичного стану, як основний
напрямок в системі підготовки
кваліфікованих легкоатлетів»
«Реалізація
компетентісного
підходу в системі підготовки
тренерських кадрів»
«Неолімпійський спорт: історія
та сучасність»

«Підсумки спортивного сезону
2012-2013 рр. у зимових видах
спорту та перспективи участі
збірної команди України у
зимових Олімпійських іграх у
Сочі»

Легкої атлетики,
2.319
Початок:14.00

25 грудня
2012 р.

24 січня
2013 р.
7 лютого
2013 р.

16 травня
2013 р.

7 березня
2013 р.

Водних видів спорту
Початок: 14.40

4 квітня
2013 р.

Професійного,
неолімпійського та
адаптивного спорту,
6.507
Початок: 15.00
Зимових видів та
велосипедного
спорту,
вело-лижна база
Початок: 15.00

11 квітня
2013 р.

30 квітня
2013 р.

Семінари
1

«Інтерактивні
методи
в
навчальному процесі студентів»

2

«Підсумки виступу важкоатлетів
України на XXX Олімпійських
іграх в Лондоні та напрями
підготовки до Ігор ХХХІ
Олімпіади»

3

«Стан та перспективи розвитку
спортивного плавання в Україні»

Професійного,
неолімпійського та
адаптивного спорту,
6.507
Початок: 15.00
Спортивних
єдиноборств та
силових видів спорту,
ДОНСЦ «КончаЗаспа»
Початок: 10.00
Водних видів спорту
кафедра водних видів
спорту,
Початок: 14.40

14 листопада
2012 р.

14 грудня
2012 р.

17 травня
2013 р.

ІІІ. ФАКУЛЬТЕТ ЗДОРОВ’Я, ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ,
ТУРИЗМУ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ
Кафедральні конференції
1

«Формування
мотивації
до
занять
фізичними
вправами
учнівської молоді»

2

«Вдосконалення організаційних
та
методичних
засад
програмування процесу фізичної
реабілітації
при
дисфункціональних порушеннях
у різних системах організму
людини»
«Інформаційні та біомеханічні
технології
у
фізичному
вихованні та спорті. Підготовка
спеціалістів по фізичній культурі
та спорту з використанням
інформаційних технологій»

3

Теорії і методики
фізичного виховання,
4.311
Початок:14:00
Фізичної реабілітації,
1.426
Початок:14.45

14 грудня
2012 р.

Кінезіології,
4. 212
Початок:14.30

20 грудня
2012 р.

18 грудня
2012 р.

4

«Актуальні проблеми спорту для
всіх, фітнесу та рекреації»

5

«Соціально-економічні
та
організаційно-управлінські
проблеми розвитку фізичної
культури і спорту»
«Детермінанти психологічного
супроводу
та
педагогічних
засобів
вдосконалення
підготовки спортсменів в різних
видах спорту»
«Актуальні проблеми біології
спорту»

6

7

Біології спорту,
1.415
Початок:14.45
Круглі столи

1

«Оцінка як засіб підвищення
мотивації школярів до занять
фізичною культурою»

2

«Актуальні проблеми фізичної
реабілітації»

3

«Психологічне супроводження
підготовки спортсменів»

4

«Методичні засади формування
понятійного апарату в системі
оздоровчо-рекреаційної рухової
активності»
«Генетичні маркери аеробної
спроможності спортсменів»

5

Здоров’я, фітнесу та
рекреації,
1.410
Початок:11:00
Менеджменту і
економіки,
4.212
Початок:15.00
Психології та
педагогіки,
4.108
Початок:14.45

6

«Проблеми підвищення якості
підготовки
спортивних
менеджерів в сучасних умовах»

7

«Особливості
статистичної

математикообробки даних

Теорії та методики
фізичного виховання,
4.311
Початок: 14.00
Фізичної реабілітації,
1.426
Початок: 14.45
Психології і педагогіки,
4.108
Початок: 14.45
Здоров'я, фітнесу і
рекреації,
1.410
Початок: 13.40
Біології спорту,
1.415
Початок: 14.45
Менеджменту і
економіки,
4.212
Початок: 15.00
Кінезіології,
4.212

26 грудня
2012 р.
18 січня
2013 р.
22 січня
2013 р.

21 лютого
2013 р.

15 грудня
2012 р.
23 січня
2013 р.
20 лютого
2013 р.
22 лютого
2013 р.
22 лютого
2013 р.
25 квітня
2013 р.
20 травня
2013 р.

наукових
досліджень
у
фізичному вихованні та спорті»

Початок: 15.00
Семінари

1

«Навчання фізичним вправам» з
участю доктора пед. наук,
професора
Говердовського Ю.К.(Росія)

2

«Актуальні
спрямування
досліджень
в
навчальному
процесі аспірантів та магістрів»

3

«Аромаадаптогени в спорті»

4

«Проблеми
спорту»

психофізіології

Кінезіології,
Лабораторія біомеханічних технологій
НДІ НУФВСУ
Початок: 14.00
Теорії і методики
фізичного виховання,
4.301
Початок: 14.00
Біології спорту,
1.405
Початок: 14.45
Біології спорту,
1.405
Початок: 14.45

10-12 жовтня
2012 р.

12-16
листопада
2012 р.
26 березня
2013 р.
26 квітня
2013 р.

IV. ЗАГАЛЬНОУНІВЕРСИТЕТСЬКІ КАФЕДРИ
Кафедральні конференції
1

«Легка атлетика в контексті
біологічних досліджень»

2

«Сучасні аспекти
медицини»

3

«Парадигма здорового способу
життя в дискурсах фізичного
виховання і спорту»

4

«Науково-методичне підґрунтя
удосконалення системи навчання
мовам у вищому спортивному
навчальному закладі»
«Розвиток спортивного руху:
минуле та сьогодення»

5

спортивної

Анатомії та фізіології,
7.09
Початок: 15:00
Спортивної медицини,
7.11
Початок: 14:40
Філософії, історії та
соціології,
2.211
Початок: 14:00
Української та
іноземних мов,
2.214
Початок: 14:00
Історії спортивного та
олімпійського руху,
6.408

11 грудня
2012 р.
20 грудня
2012р.
26 грудня
2012р.
30 січня
2013р.
13 лютого
2013р.

Початок: 14.00
Круглі столи
Української та
іноземних мов,
2.214
Початок: 13.00
«Олімпійська освіта в регіонах
Історії спортивного та
України» (в рамках Сесії ОАУ)
олімпійського руху,
1.104
Початок: 13.00
«Здоров'я і здоровий спосіб
Анатомії та фізіології,
життя»
7.09
Початок: 14.30
Семінари

19 грудня
2012 р.

1

«Олімпійська освіта в контексті
сучасної освіти»

20 жовтня
2012 р.

2

«Експлікації суб’єкта у філософії
постмодерна»

3

«Науковий потенціал медальних
робіт з історії України студентів
Університету Св. Володимира»

4

«Легка атлетика в контексті
медико-біологічних досліджень»

5

«Актуальні
проблеми
викладання іноземних мов у
вищій школі»

1

2

3

«Спортивна
термінологія:
проблеми
функціонування,
унормування та кодифікації»

Історії спортивного та
олімпійського руху,
6.408
Початок: 10.00
Філософії, історії та
соціології,
2.211
Початок: 15.30
Філософії, історії та
соціології,
2.211
Початок: 15.30
Анатомії та фізіології,
7.09
Початок: 14.30
Української та
іноземних мов,
2.214
Початок: 14.00

17 січня
2013 р.
7 березня
2013 р.

15 листопада
2012 р.
13 листопада
2012 р.
26 лютого
2013 р.
17 квітня
2013 р.

