5-6 квітня 2016 року в Національному університеті фізичного виховання і спорту України
відбулася науково-практична конференція тренерського факультету.
У науковому заході взяло участь понад 70 осіб. Серед учасників конференції – викладачі,
аспіранти, магістранти та студенти 6 кафедр.
На першому засіданні наукового заходу було представлено 6 доповідей, зроблених
викладачами та аспірантами кафедр:
1. Улан Аліна Миколаєвна– Відбір і орієнтація підготовки фехтувальників з урахуванням
функціональної асиметрії.
2. Макарова Ольга Василівна – Структура та зміст програми багаторічного
вдосконалення роботи стоп гімнасток різної кваліфікації.
3. Серебряков Олег Юрьевич– Сучасні модельні показники змагальної діяльності
хокеїстів високої кваліфікації за ігровими амплуа.
4. Коросташівець Олександр Михайлович – Моніторінг складу професійних і дитячоюнацьких команд, як методологія аналізу оцінки ефективності процессу багаторічної
підготовки.
5. Ярмоленко Максим Анатолійович – Удосконалення навчально-тренувального процессу
спортсменів Спеціальних Олімпіад.
6. Дьомінальона Анатоліївна – Фактори, що впливають на розвиток жіночого спорту у
країнах Північної Африки та Близького сходу.
На другому засіданні наукового заходу було представлено 11 доповідей, зроблених
студентами та магістрантами тренерського факультету:
На секціях розглядалися актуальні питання дитячого спорту, спорту вищих досягнень та
адаптивного спорту, проблеми об’єктивізації суддівства змагань,тренування спортсменів з
урахуванням їх індивідуально-психологічних властивостей. Були висвітлені питання
профілактики травматизму при підготовці спортсменів, а також роль телебачення у
маркетингу змагань високого рівня.
Були проголошені і обговорені доповіді, присвячені різним аспектам дитячого спорту,
спорту вищих досягнень та адаптивного спорту на сучасному етапі розвитку.
Переможцями науково-практичної конференціі серед студентів та магістрантів
тренерського факультету стали:
І місце - Вінник Наталія 41 група,Денисенко Владислава 5.04 – Гнучкість акробатів у
зв’язку з їхніми функціональними обов’язками на сучасному етапі розвитку спортивної
акробатики.
І місце – Коханська Софія, 41 группа – Реалізація принципів Faire Play у стрибках на
батуті.
ІІ місце. – Бойко Денис, 42 група – Спортивні танці навізках на сучасному етапі їх
розвитку в Україні.
ІІ місце – ПеретятькоАнгилина,34 група – Психофізіологічні особливості статевого
диморфізму у більярдистів високої кваліфікації.
ІІІ місце – Дорошенко Марія, 34-група – Контроль координаційних здібностей юних
тенісистів на етапі початкової підготовки.
ІІІ місце – Чебанова Катерина, група 5.13 – Гендерні аспекти сфери управління спортом в
України.

На Конференції панувала дружня атмосфера, яка сприяла обміну науковими
досягненнями, ознайомленню з актуальними напрямами наукових досліджень,
встановленню творчих контактів між вченими та студентською молоддю.

