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ФАКУЛЬТЕТ ЗДОРОВ’Я, ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА ТУРИЗМУ
ПРОГРАМА ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЙ
Кафедра теорії і методики фізичного виховання
Назва конференції: «Організаційно-методичні умови забезпечення фізичного
виховання в навчальних закладах»
Дата проведення: 01.12.2015 р.
Місце проведення: ауд. 4.301
Початок: 14.00
№
Доповідачі
п/п
1. Іващенко С.М.

Теми доповідей

Особливості процесу фізичного виховання учнів
спеціальних медичних груп
2. Перегінець М.
Особливості організації процесу фізичного виховання
Долженко Л.П.
старшокласників у навчальних закладах різного
профілю
3. Семперович Ю.П. Проблеми психологічної адаптації студентів 1-го курсу
Долженко Л.П.
до навчання у ВНЗ
4. Пальчук М.Б.
Сучасні підходи до організації контролю фізичного
розвитку в процесі фізичного виховання школярів
5. Іщенко О.С.
Формування мотивації підлітків до занять фізичною
культурою в умовах загальноосвітньої школи
6. Трачук С.В.
Організаційно–методичні основи впровадження
секційних занять з міні-тенісу для дітей молодшого
шкільного віку
7. Саїнчук М.М.
Становлення ігрової парадигми у фізичному вихованні
як невідворотний процес модернізації фізкультурної
освіти
8. Кириченко В.М.
Методика розвитку координаційних здібностей учнів
основної школи
9. Доценко Ю.О.
Особливості психофізичної підготовки студентів 1-го
курсу гірничо-технічних факультетів
10. Садовський О.І.
Формування рекреаційної культури студентської
молоді
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Кафедра фізичної реабілітації
Назва конференції: «Удосконалення організаційних та методичних засад
програмування процесу фізичної
реабілітації у разі дисфункціональних
порушеннь в різних системах організму людини»
Дата проведення: 18.12.2015 р.
Місце проведення ауд. 1.426
Початок: 13.45
№
п/п
1.

Ніканоров О.К.

2.

Жарова І.О.

3.

Люгайло С.С.

4.

Котелевський В.І.

5.

Владимирова Н.І.
Гордійчук Б.І.
Марченко О.К.
Дешевий Є.Г.

6.

Доповідачі

7.

Кравчук Л.Д.

8.

Попадюха Ю.А.

9.

Манжуловський В.М.

10.

Балаж М.С.

11.

Магнушевський Ю.В.

12.

Кормільцев В.В.

Теми доповідей
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 екзогенноконституціонального 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, хворих на
остеохондроз, ускладнений порушенням
постави в грудному відділі хребта
Фізична реабілітація хворих на
екзогенноконституціональну форму
ожиріння
Комплексна фізична реабілітація у разі
травм поперекового відділу хребта
Фізична реабілітація жінок, хворих на
ішемічну хворобу серця, на санаторному
етапі
Фізична реабілітація осіб із хронічною
серцевою недостатністю
Використання пропріоцептивної нервовом’язової фасилітації у фізичній реабілітації
осіб з наслідками гострої церебральної
недостатності
Функціональний тренінг як основа фізичної
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13.

Марченко О.К.
Куценко В.А.

14.

Лазарєва О.Б.
Вітомський В.В.

15.

Лазарєва О.Б.
Демидова О.А.

16.

Баннікова Р.О.

17.

Василенко Є.В.

реабілітації хворих на остеохондроз хребта
Комплексна програма фізичної реабілітації у
разі синдрому хронічної втоми на санаторнокурортному етапі
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 опорнорухового апарату

Кафедра здоров’я, фітнесу та рекреації
Назва конференції: «Актуальні проблеми оздоровчо-рекреаційної рухової
активності різних груп населення»
Дата проведення: 24.12.2015 р.
Місце проведення ауд. 1.410
Початок: 11.00
№
п/п
1.

Доповідачі
Андрєєва О.В.

2.

Дутчак М.В.

3.
4.
5.

Благій О.Л.
Ячнюк М.Ю.
Василенко М.М.
Єракова Л.А.

6.

Козакова К.Г.

7.

Омельченко Т.Г.

8.

Довгич О.О.

9.

Погонцева О.В.

Теми доповідей
Формування рекреаційної культури
студентської молоді
Теоретико-методологічні основи оздоровчої
рухової активності
Технологія впровадження засобів туризму в
рекреаційній діяльності студентської молоді
«Типологія» клієнтів фітнес-клубів
Підходи до класифікації програм дитячого
фітнесу
Аналіз попиту СПА-послуг у сучасному
фітнес центрі
Сучасні підходи до визначення кількісних
характеристик фізичного здоров’я дітей
молодшого шкільного віку
Використання техніки самостійного релізу в
сучасних фітнес-програмах
Характеристика структурних компонентів
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10.

Волощенко Ю.М.

11.

Томіліна Ю.І.

12.

Гоглювата Н.О.

13.

Лисакова Н.М.

14.

Воробйова А.В.

15.

Ковальова Н.В.

16.

Очеретько Б.Є.

17.

Бабич А.О.

18.

Стрижак А.О.

19.

Шиманський Г.М.

20.

Паламарчук О.І.

21.

Хрипко І.В.

22.

Сущенко Л.П.

23.

Баженков Є.В.

24.

Оріховська А.С.

сформованості готовності майбутніх
фахівців з фітнесу та рекреації до
професійної діяльності
Вплив занять оздоровчим фітнесом на рівень
депресії чоловіків зрілого віку
Обґрунтування підходів до побудови
оздоровчих програм з пілатесу для жіночого
контингенту
Перспективи впровадження інноваційних
технологій аквафітнесу в фітнес-центрах
України
Тенденції розвитку групових фітнес-програм
аеробної спрямованості
Роль оздоровчо-рекреаційної рухової
активності у покращенні стресостійкості
Формування мотивації жінок першого
періоду зрілого віку до рекреаційної
діяльності
Рівень фізичної підготовленості чоловіків
другого періоду зрілого віку, що займаються
веслуванням
Особливості побудови фітнес-програм для
вагітних жінок залежно від строку та
особливостей перебігу вагітності
Особливості використання орієнтування
«Лабіринт» в рекреаційній діяльності дітей
молодшого шкільного віку
Вплив різних СПА-процедур на показники
психоемоційного стану жінок зрілого віку
Проблеми кадрового забезпечення індустрії
фітнесу в Україні
Формування здорового способу життя
майбутніх фахівців з фізичного виховання і
спорту
Фітнес як пріоритетний напрям фізичного
виховання студентів
Сучасний стан функціонування
громадського сектору в системі оздоровчорекреаційної рухової активності державних
службовців
Соціально-педагогічні заходи рекреаційнооздоровчої діяльності студентської молоді з
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25.

Чеверда А.О.

26.

Левинська К.І.

27.

Сухомлинов Р.О.

вадами слуху
Особливості побудови фітнес-програми для
дітей старшого дошкільного віку у
вітчизняному та зарубіжному досвіді
Організація оздоровчо-рекреаційної
діяльності учнів молодших класів у школах
нового типу
Організаційно-методичні засади оздоровчорекреаційної діяльності дітей дошкільного
віку в умовах дитячих футбольних клубів

Кафедра психології і педагогіки
Назва конференції: «Детермінанти психологічного супроводу та педагогічних
засобів удосконалення підготовки спортсменів в різних видах спорту»
Дата проведення: 17.12.2015 р.
Місце проведення: ауд. 4.212
Початок: 14.00
№
п/п
1.

Доповідачі
Вахнова О.П.

2.

Красницька О.В.

3.

Єрмолаєва Я.С.

4.

Ковальчук В.І.

5.

Мосьпан М.О.

6.

Височина Н.Л.

Теми доповідей
Формування ціннісно-мотиваційного
ставлення до здоров’я у старшокласників на
уроках фізичного виховання
Технологічне забезпечення профілактики
сімейної деривації юних спортсменів
Удосконалення ефективності змагальної
діяльності спортсменів у спортивних танцях
шляхом формування емоційної стійкості
Особливості емоційного вигорання і його
вплив на особистість тренера
Визначення рівня психологічної
підготовленості баскетбольних арбітрів
різної кваліфікації
Психологічне забезпечення в системі
підготовки спортсменів
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Назва конференції: «Стратегії підвищення ефективності діяльності суб’єктів у
галузі фізичної культури і спорту засобами вдосконалення психологопедагогічної підготовки»
Дата проведення: 20.02.2016 р.
Місце проведення: ауд. 4.212
Початок: 14.00
№
п/п
1.

Доповідачі
Петровська Т.В.

2.

Восочина Н.Л.

3.

Гринь О.Р.

4.

Ємшанова Ю.О.

Теми доповідей
Особистісні детермінанти професійного вигорання
спортивних педагогів
Корекція психічних властивостей особистості
спортсменів як фактор підвищення ефективності
змагальної діяльності
Шляхи подолання посттравматичного стресу у
відновленні спортсменів після травматичних
ушкоджень
Взаємозв’язок спортивного результату та
саморегуляції у тенісистів високої кваліфікації

Кафедра кінезіології
Назва конференції: «Біомеханічні та інформаційні технології у фізичному
вихованні і спорті»
Дата проведення: 22.12.2015 р.
Місце проведення: ауд. 4.212
Початок: 12.00
№
п/п
1.

Доповідачі
Гамалій В.В.
Бондар А.А.

2.

Гончарова Н.М.
Бутенко Г.О.

3.

Гордєєва М.В.
Литвиненко Ю.В.

4.

Дудко М.В.

5.

Денисова Л.В.

Теми доповідей
Удосконалення структури техніки локомоції
гребка кваліфікованих спортсменок у
веслуванні академічному
Підвищення фізичного стану дітей
молодшого шкільного віку засобами
оздоровчого туризму й орієнтування
Порівняльний аналіз техніки гребкових
рухів спортсменок різної кваліфікації, які
спеціалізуються в синхронному плаванні
Профілактика порушень біогеометричного
профілю постави студентів в процесі
фізичного виховання
Інформатична та інформаційна

10

Вишневецька В.М.
6.

Жирнов О.В.

7.

Зарудний В.Ю.

8.

Кашуба В.О.
Голованова Н.Л.

9.

Хлевна Ю.Л.
Герасименко С.О.

10. Рудницький О.В.
11. Сергієнко К.М.
Джуха Хабіб
12. Ткачук М. І.
13. Шевчук О.М.

14. Юхно Ю.О.
Алєксєєнко А.О.
15. Ярмолинський Л. М.

компетентність як обов’язкова складова
професійної компетентності магістрів спорту
Біомеханічні методи тестування силових
якостей
Удосконалення техніки ударних дій
спортсменів у тхеквандо на етапі
спеціалізованої базової підготовки
Професійно-прикладна фізична підготовка
учнів технічних училищ швейного
виробництва
Перспективи використання блог-технологій
в підготовці фахівців в галузі фізичного
виховання і спорту
Корекція тілобудови студенток засобами
оздоровчого фітнесу
Профілактика опорно-ресорних
властивостей стопи молодших школярів зі
слабким зором засобами фізичного
виховання
Кінематичні характеристики техніки
поштовху у гирьовому спорті
Зміни кінематичних (часових) характеристик
фехтувального поєдинку спортсменів
високої кваліфікації у чотирирічному циклі
підготовки до Олімпійських ігор
Обґрунтування методики технічної
підготовки самбістів на етапі початкової
підготовки
Корекція порушень постави у футболістів на
етапі початкової підготовки
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ПРОГРАМА ПРОВЕДЕННЯ КРУГЛИХ СТОЛІВ
Кафедра теорії і методики фізичного виховання
Тематика круглого столу: «Сучасний стан і проблеми теорії та методики
фізичного виховання»
Дата проведення: 03.12.2015 р.
Місце проведення: ауд. 4.301
Початок: 14.00
№
п/п
1.

Доповідачі
Круцевич Т.В.

2.

Пангелова Н.Є.

3.

Трачук С.В.

4.

Холодова О.С.

5.
6.

Саїнчук М.М.
Андрєєва О.В.

7.

Семененко В.П.

8.
9.

Павлова Т.В.
Іващенко С.М.

10.
11.

Кривчикова О.Д.
Долженко Л.П.

Теми доповідей
Підходи до вдосконалення термінологічного
апарату теорії і методики фізичного виховання
Фізичне виховання дітей дошкільного віку
Особливості методики розвитку фізичних якостей
школярів
Планування, контроль і облік процесів занять
фізичними вправами
Ігрова культура студентської молоді
Сучасні фізкультурно-оздоровчі технології у
фізичному вихованні
Сучасні підходи до класифікації засобів і методів
фізичного виховання
Особливості фізичного виховання студентів ВНЗ
Фізичне виховання школярів спеціальнх медичних
груп
Форми організації занять у фізичному вихованні
Нові технології у фізичному вихованні

Кафедра фізичної реабілітації
Тематика круглого столу: «Іноваційні аспекти фізичної реабілітації осіб з
актуальними захворюваннями сьогодення»
Дата проведення: 22.01.2016 р.
Місце проведення: ауд. 1.426
Початок: 14.45
№
п/п

Доповідачі

1. Котелевський В.І.
2. Ніканоров О.К.

Теми доповідей
Інноваційні аспекти превентивної фізичної
реабілітації осіб із вертеброгенної патологією
Особливості порушення рухової функції колінного
суглоба у разі ушкодження передньої хрестоподібної
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3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.

зв’язки та роль засобів фізичної реабілітації в її
відновленні
Стан мінеральної щільності кісткової тканини як
фактор, що визначає характер та напрям заходів
Жарова І.О.
фізичної реабілітації у підлітків із первинним
ожирінням
Фізична реабілітація осіб, що отримали військовоЗаморський Т.В
польову травму, після ампутацій нижніх кінцівок
Роль фізичної активності в кардіологічній
Євстратова І.Н.
реабілітації хворих на сурцево-судинні
Ломаковський О.М.
захворювання
Особливості застосування кінезитерапії в
Скомороха О.С.
комплексному лікуванні підлітків з ожирінням
Основи програми фізичної реабілітації хворих
Попадюха Ю.А.
після реконструктивних операцій на ротаторній
манжеті плеча
Студентський спорт як засіб формування життєвих
Латенко С.Б.
цінностей молоді в розвитку здорової особистості
Гусев П.Е.
Тейпірування в спорті
Ефективність застосування пропріоцептивного
Кормільцев В.В.
тренування в реабілітації пацієнтів з
демієлінізувальними захворюванням
Манжуловський В.М., Модифіковані фактори ризику як причина
Андріяш Р.О.
виникнення ішемічної хвороби у жінок
Оцінювання ефективності програми фізичної
Рожкова Т.А.
реабілітації для танцюристів високої кваліфікації з
порушенням постави за допомогою анкетування
Методичні основи побудови програми з фізичної
Вітомський В.В.
реабілітації для дітей шкільного віку
з функціонально єдиним шлуночком серця
Сучасні методи фізичної реабілітації хворих на
Білий В.В.
есенційну гіпертензію
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Кафедра здоров’я, фітнесу та рекреації
Тематика круглого столу: «Проблеми та перспективи залучення різних груп
населення до оздоровчо-рекреаційної рухової активності»
Дата проведення: 23.02.2016 р.
Місце проведення: ауд. 1.410
Початок: 13.40
№
п/п
1.

Доповідачі
Дутчак М.В.

2.

Андрєєва О.В.

3.

Благій О.Л.

Теми доповідей
Парадигма оздоровчої рухової активності:
теоретичне обґрунтування і практичне застосування
Вітчизняний досвід залучення різних груп населення
до оздоровчо-рекреаційної рухової активності
Зарубіжний досвід залучення різних груп населення
до оздоровчо-рекреаційної рухової активності

Кафедра туризму
Тематика круглого столу: «Актуальні проблеми розвитку туризму в Україні»
Дата проведення: 17.12.2015 р.
Місце проведення: ауд. 4.100
Початок: 14.00
№
п/п
1.

Доповідачі
Попович С.І.

2.

Фастовець О.О.

3.
4.

Антонишин А.П.
Сокол Т.Г.

5.

Бабушко С.Р.

Теми доповідей
Розвиток туристичної освіти в Україні: проблеми та
перспективи розвитку
Інновації у взаємодії музейних установ і
туристичних підприємств
Розвиток активних видів туризму в Україні
Актуальні проблеми розвитку соціального туризму
в Україні
Корпоративні університети як нова форма
професійного становлення фахівців туризму
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Кафедра кінезіології
Тематика круглого столу: «Практичні аспекти застосування біомеханічних
технологій у фізичному вихованні і спорті»
Дата проведення: 26.05.2016 р.
Місце проведення: ауд. 4.212
Початок: 14.00
№
п/п
1.

Доповідачі
Бутенко Г.О.

2.

Дудко М.В.

3.

Зарудний В.Ю.

4.

Сергієнко К.М.
Джуха Хабіб

5.

Ткачук М. І.

Теми доповідей
Поліпшення фізичного стану дітей
молодшого шкільного віку в процесі
фізичного виховання
Програма профілактики порушень
біогеометричного профілю постави
студентів в процесі фізичного виховання
Удосконалення техніки ударних дій
спортсменів у тхеквандо на етапі
спеціалізованої базової підготовки
Програма профілактики порушень опорноресорних властивостей стопи молодших
школярів зі лабким зором
Біомеханічні характеристики техніки
поштовху у гирьовому спорті

15

ПРОГРАМА ПРОВЕДЕННЯ СЕМІНАРІВ
Кафедра теорії і методики фізичного виховання
Тема семінару: «Здоров'яформувальні технології у фізичному вихованні»
Дата проведення: 02.12.2015 р.
Місце проведення: ауд. 4.301
Початок: 14.00
№
п/п
1.

Доповідачі
Трачук С.В.

2.

Холодова О.С.

3.

Саїнчук М.М.

4.

Пальчук М.Б.

5.

Семененко В.П.
Трачук С.В.

6.

Головач І.І.

7.

Підпомога А.Ю.

8.

Павлова Т.В.

9.

Імас Т.В.

Теми доповідей
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
Цінність рухливої гри в процесі фізичного
виховання молоді
Ставлення студентів до процесу фізичного
виховання у ВНЗ
Особливості організації процесу фізичного
виховання у вищих навчальних закладах на
сучасному етапі
Формування навичок здорового способу життя у
дітей молодшого шкільного віку засобами
екологічного туризму
Профілактика та корекція адитивної поведінки
засобами рухової активності в умовах ВНЗ
Використання рухливих ігор в практиці фізичного
виховання зі студентською молоддю
Гендерний підхід в системі фізичного виховання
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Кафедра туризму
Тема семінару: «Туристичне краєзнавство: інноваційні методи викладання
курсу»
Дата проведення: 24.03.2016 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.

Теми доповідей
Пошук і вивчення нових природних та історикокультурних ресурсів з метою введення їх до
туристично-екскурсійного обігу
Запровадження нових методів навчання під час
вивчення курсу «Туристичне краєзнавство»
Вивчення дисципліни «Туристичне краєзнавство»
засобами активного туризму
Введення туристично-краєзнавчої термінології у
програму вивчення курсу «Іноземна мова
професійного спрямування»

17

ТРЕНЕРСЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
ПРОГРАМА ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЙ
Кафедра спортивних видів гімнастики
Назва конференцій: «Сучасні проблеми розвитку спортивних видів гімнастики»
Дата проведення: 30.01.2016 р.
Місце проведення: ауд. 3.171
Початок: 14.00
№
п/п
1.
2.

3.

4.

5.

6.

Доповідачі
Болобан В.М.
Литвиненко Ю.В.
Терещенко І.А.
Оцупок О.П.
Левчук Т.М.
Крупеня С.В.
Максимова Ю.А.
Максимова В.А.
Салямін Ю.М.
Андрєєва Н.О.

Теми доповідей
Сенсомоторна координація як основа технічної
підготовки
Методика вдосконалення статокінетичної
стійкості студентів першого курсу НУФВСУ, які
займаються спортивними видами гімнастики
Модифікація стабілограм акробатів з урахуванням
їх функціональних обов'язків
Методика вдосконалення статодинамічної
стійкості тіла гімнасток 12-13 років, що
займаються художньою гімнастикою
Вплив хореографічної підготовленості гімнасток
на остаточну оцінку виконавської майстерності

ОмелянчикЗюркалова О.О.
Добровольський Е.А.
Макарова О.В.
Експериментальне обґрунтування програми
вдосконалення техніки роботи стоп спортсменок,
що займаються художньою гімнастикою, на
етапах багаторічної підготовки
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Кафедра футболу
Назва конференції: «Науково-методичне забезпечення підготовки спортивного
резерву у футболі на сучасному етапі його розвитку»
Дата проведення: 21.01.2016 р.
Місце проведення: ауд. 5.203
Початок: 14.00
№
п/п
1.

Доповідачі

Теми доповідей

7.

Особливості розвитку дитячо-юнацького футболу в
Україні
Крошка В.В.
Організаційно-методичні аспекти підготовки юних
футболістів на етапі переходу до професійних
команд
Олешко А.В.
Особливості розвитку дитячо-юнацького футболу в
Україні на різних етапах багаторічної підготовки
Сергієв Т.В.
Аналіз тактичних систем побудови гри на сучасному
етапі становлення футболу
Саградян С.А.
Психологічна характеристика особистості тренера у
футболі
Свистов В.С.
Організація і проведення футбольних змагань
високого рівня
Широкоступ Р.М. Планування фізичної підготовки футболістів

8.

Шинкарук В.Р.

2.

3.
4.
5.
6.

Воронюк В.М.

Динаміка фізичної підготовленості юних футболістів
8-9 років

Кафедра професійного, неолімпійського та адаптивного спорту
Назва конференцій: «Сучасний спорт як система знань та галузь практичної
діяльності»
Дата проведення: 04.02.2016 р.
Місце проведення: ауд. 6.507
Початок: 14.00
№
п/п
1.

Доповідачі

Теми доповідей

Матвєєв С.Ф.

Творчість як фактор підвищення якості науководослідної та навчальної роботи

2.

Борисова О.В.

3.

Когут І.О.

Сучасний професійний спорт і шляхи його
розвитку в Україні
Соціально-гуманістичне підґрунтя розвитку
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4.

Кропивницька Т.А.

5.

Гончаренко Є.В.

6.

Маринич В.Л.

7.

Дев’ятаєва О.В.

8.

Мазур А.В.

9.

Ярмоленко М.А.

10.

Краснянський К.В.

адаптивного спорту як засобу інтеграції у
суспільство осіб з інвалідністю
Сучасні підходи до розвитку неолімпійського
спорту в різних країнах світу
Аналіз міжнародного досвіду підготовки
спортсменів з відхиленнями розумового розвитку
за тренувальними програмами спеціальних
олімпіад
Характеристика розвитку неолімпійських видів
спорту в позашкільних навчальних закладах
Сучасний стан пляжних ігрових видів спорту в
Україні
Критерії морального здоров’я дітей під час занять
боротьбою самбо
Удосконалення навчально-тренувального процесу
спортсменів спеціальної олімпіади
Етапи підготовки Всесвітніх ігор SportAccord

Кафедра теорії і методики спортивної підготовки і резервних можливостей
спортсменів
Назва конференції: «Актуальні проблеми підготовки спортсменів на сучасному
етапі»
Дата проведення: 21.01.2016 р.
Місце проведення: ауд. 6.105
Початок: 14.00
№
Доповідачі
п/п
1.
Дяченко А.Ю.

3.

Виноградов В.Є.
Ши Лей
Шинкарук О.А.

4.

Лисенко О.М.

5.

Томашевський В.В.

2.

Теми доповідей
Функціональне забезпечення спеціальної
витривалості спортсменів високого класу у
спортивному танці
Стимуляція спеціальної працездатності
кваліфікованих легкоатлетів-спринтерів
Адаптація організму спортсменів до кліматичночасових умов проведення Олімпійських ігор
2016 р. в м. Ріо-де-Жанейро
Фізіологічна реактивність та особливості
мобілізації функціональних можливостей
висококваліфікованих спортсменів
З досвіду організації процесу підвищення
кваліфікації тренерів
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6.

Єременко О.А.

7.

Безмилов М.М.

8.

Сиваш І.С.

9.

Улан А.М.

Актуальні проблеми спортивної підготовки у
дитячо-юнацькому спорті в сучасних умовах
Ретроспективний аналіз і сучасне співвідношення
сил на міжнародній баскетбольній арені
Відбір спортсменок з художньої гімнастики в
Україні для участі в Іграх ХХХІ Олімпіади у
м. Ріо-де-Жанейро (Бразилія) 2016 року
Спортивний відбір й орієнтація підготовки
фехтувальників з урахуванням функціональної
асиметрії

Назва конференції: «Актуальні проблеми підготовки спортсменів на сучасному
етапі»
Дата проведення: 22.01.2016 р.
Місце проведення: ауд. 6.105
Початок: 14.00
№
Доповідачі
п/п
1.
Талатинник О.
Лисенко О.М.
2.

Коженкова А.М.
Шинкарук О.А.

3.

Топол А.А.
Шинкарук О.А.

4.

Левенко В.А
Шинкарук О.А.

5.

Берінчик Д.В.
Лисенко О.М.

6.

Довгодько І.В.
Віноградов В.Є.

7.

Гасанова С.Ф.
Лисенко О.М.
Тракалюк Т.О.
Єременко О.А.

8.

Теми доповідей
Порівняльний аналіз показників
адаптаційних змін серцевого м'яза і рівня
працездатності у кваліфікованих хокеїстів
Характеристика чинників, що впливають на
ефективність змагальної діяльності у
веслуванні академічному
Визначення інформативних показників для
оцінювання спеціальної підготовленості
спортсменок в художній гімнастиці
Застосування комп'ютерних програм для
розвитку і вдосконалення когнітивних
здібностей кваліфікованих шахістів
Основні фактори підвищення ефективності
змагальної діяльності на сучасному етапі
розвитку боксу
Побудова тренувального процесу
кваліфікованих спортсменів в академічному
веслуванні на етапі безпосередньої
підготовки до змагань
Особливості функціональної підготовленості
спортсменок в боксі
Проблема фізичної підготовки
кваліфікованих танцюристів в спортивних
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9.

10.

11.

12.

13.
14.

15.

танцях
Мустафа Ал-Фартусі
Техніко-тактична підготовка з урахуванням
Дьяченко А.Ю.
функціонального забезпечення змагальної
діяльності в баскетболі
Джаббар Банітараф Гхаітх Модельні характеристики функціональної
Дьяченко А.Ю.
підготовленості футболістів на етапі
спеціалізованої базової підготовки
Хамуда Сададі
Модельні характеристики функціонального
Єременко О.А.
забезпечення спеціальної витривалості
кваліфікованих бігунів на середні дистанції у
легкій атлетиці
Рашид Шерзад
Кліматичні фактори, які впливають на
Дьяченко А.Ю.
прояви витривалості кваліфікованих
спортсменів у спортивних іграх
Кун Сянлінь
Модельні характеристики функціональної
Дьяченко А.Ю.
підготовленості футболістів
Іванов А.В.
Особливості підготовки
Дьяченко А.Ю.
висококваліфікованих голкіперів у
сучасному футболі
Мукоїд А.П.
Засоби вдосконалення підготовки
Дьяченко А.Ю.
спортсменок у групових вправах художньої
гімнастики

Кафедра спортивних ігор
Назва конференції: «Удосконалення змагальної діяльності кваліфікованих
спортсменів у спортивних іграх»
Дата проведення: 10.12.2015 р.
Місце проведення: ауд. 5.303
Початок: 13.45
№
Доповідачі
п/п
1. Борисова О.В.
2.

Бондар А.А.

3.

Муха В.О.

4.

Нагорна В.О.

5.

Петренко Г.В.

Теми доповідей
Удосконалення змагальної діяльності
кваліфікованих спортсменів у спортивних іграх
Сучасні тенденції розвитку технічних показників
кваліфікованих спортсменів в баскетболі
Удосконалення змагальної діяльності
кваліфікованих спортсменів у регбі
Удосконалення змагальної діяльності
кваліфікованих спортсменів у більярді
Удосконалення змагальної діяльності
кваліфікованих спортсменів у тенісі
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6.

Поплавський Л.Ю.

7.

Серебряков О.Ю.

8.

Шльонська О.Л.

9.

Шутова С.Є.

Підготовка кваліфікованих баскетболістів на основі
оцінювання їх змагальної діяльності
Сучасні модельні показники змагальної діяльності
хокеїстів високої кваліфікації за ігровим амплуа
Моделювання змагальних дій кваліфікованих
волейболістів
Психологічна підготовка кваліфікованих
баскетболістів у змагальному періоді

Кафедра хореографії і танцювальних видів спорту
Назва конференції: «Сучасні проблеми спортивного та сучасного танцю в
Україні»
Дата проведення: 17.02.2016 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.

Дьоміна А.А.

5.

Калужна О.М.

6.

Доля В.О.

Теми доповідей
Змагання як фактор розвитку спортивних танців в
Україні
Реабілітація спортсменів високого класу з
посттравматичним синдромом у спортивних танцях
Особливості функціонального забезпечення
змагальної діяльності в спортивних танцях з
урахуванням відмінностей підготовленості
партнерів
Динаміка та розвиток жіночого спорту у
мусульманських країнах
Фізична підготовка в тренувальному процесі
спортсменів-танцюритстів на етапі попередньої
базової підготовки
Застосування дихальних вправ як передумови
цільового використання засобів стимуляції
спеціальної працездатності в спортивних танцях
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ПРОГРАМА ПРОВЕДЕННЯ КРУГЛИХ СТОЛІВ
Кафедра спортивних видів гімнастики
Тематика круглого столу: «Шляхи оптимізації підготовки спортсменів, які
спеціалізуються у спортивних видах гімнастики до Ігор ХХХІ Олімпіади
2016 р.»
Дата проведення: 29.12.2015 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.

Теми доповідей

Структура та зміст етапу безпосередньої
підготовки гімнастів до Ігор Олімпіади 2016 р.
Напрями підвищення ефективності змагальної
діяльності у спортивних видах гімнастики:
практичний досвід
Проблема формування складу збірної команди
України в групових вправах художньої гімнастики

Кафедра футболу
Тематика круглого столу: «Проблематика та перспективи розвитку системи
підготовки юних футболістів в дитячо-юнацьких спортивних школах»
Дата проведення: 15.04.2016 р.
Місце проведення: ауд. 5.203
Час проведення: 14.00
№
п/п

Доповідачі

1.

Морозов С.Ю.

2.

Ніколаєнко В.В.

3.

Шепель А.М.

Теми доповідей
Техніко-тактичні аспекти підготовки юних
футболістів в сучасних умовах розвитку футболу
Віковий аспект формування дитячо-юнацьких
команд з футболу: реальність та перспективи
Організаційно-методичне та кадрове забезпечення
дитячо-юнацьких шкіл з футболу: вітчизняний та
зарубіжний досвід
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Кафедра професійного, неолімпійського та адаптивного спорту
Тематика круглого столу: «Неолімпійський і адаптивний спорт: сучасний стан,
проблеми, перспективи»
Дата проведення: 02.12.2015 р.
Місце проведення: ауд. 6.507
Початок: 14.00
№
Доповідачі
п/п
1. Дев’ятаєва О.В.
2.

Мазур А.В.

3.

Ярмоленко М.А.

4.

Краснянський К.В.

Теми доповідей
Міжнародний досвід розвитку пляжних ігрових
видів спорту
Формування фізичного здоров’я дітей: проблеми та
перспективи
Методологічна основа вдосконалення навчальнотренувального процесу футболістів Спеціальної
Олімпіади
Особливості формування програми Всесвітніх ігор
SportAccord

Кафедра теорії і методики спортивної підготовки і резервних можливостей
спортсменів
Тематика круглого столу: «Використання можливостей наукової лабораторії
теорії і методики спортивної підготовки і резервних можливостей спортсменів
НДІ НУФВСУ в навчальному процесі кафедри»
Дата проведення: 18.12.2015 р.
Місце проведення: ауд. 6.105
Початок: 14.00
№
Доповідачі
п/п
1. Шинкарук О.А.
2.

Лисенко О.М.

3.

Дяченко А.Ю.

Теми доповідей
Потужності лабораторій НДІ НУФВСУ для
забезпечення досліджень кафедр університету
Використання
сучасних
медико-біологічних
методів досліджень в лабораторних умовах та їхнє
використання в наукових дослідженнях
Організація наукових досліджень викладацького
складу, докторантів та аспірантів кафедри в
лабораторії ТМСПРМС НДІ НУФВСУ
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Кафедра хореографії і танцювальних видів спорту
Тематика круглого столу: «Проблеми суддівства у спортивному танці, шляхи
їх вирішення. Структура та зміст змагальної діяльності у спортивних танцях»
Дата проведення: 21.04. 2016 р.
Місце проведення: ауд. 3.101
Початок: 14.00
№
п/п
1.

2.

3.
4.
5.
6.

Доповідачі
Соронович І.М.

Теми доповідей

Особливості функціонального забезпечення
змагальної діяльності з урахуванням специфіки
суддівства у спортивних танцях
Рожкова Т.А.
Структура програми фізичної реабілітації для
спортсменів високої кваліфікації, що
спеціалізуються у спортивних танцях
Чайковський Є.В. Особливості функціональної підготовленості
партнерів і партнерок у спортивних танцях
Калужна О.М.
Взаємозв’язок компонентів змагальної діяльності та
показників фізичної підготовленості у танцюристів
Іванов А.П.
Дослідження коефіцієнта асиметрії у спортсменів у
спортивних танцях
Доля В.О.
Оцінка функціонального стану танцюристів
під впливом тренування дихальних м'язів на різних
рівнях опору дихального тренажера
Powerbreathe K-5
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ПРОГРАМА ПРОВЕДЕННЯ СЕМІНАРІВ
Кафедра професійного, неолімпійського та адаптивного спорту
Тема семінару: «Зміни в організації освітнього процесу кафедри відповідно до
системи забезпечення якості освіти (згідно зі стандартами та рекомендаціями
Європейського простору вищої освіти»)
Дата проведення: 29.09.2015 р.
Місце проведення: ауд. 6.507
Початок: 14.00
№
п/п
1.

2.

Доповідачі
Гончаренко Є.В.
Маринич В.Л.

Теми доповідей
Організація наукової діяльності студентів в
рамках практичного заняття за
дисциплінами кафедри
Наука і студентство – методика побудови
практичного заняття (врахування
результатів навчання в когнітивній,
афективній та психомоторній сферах
особистості)

Кафедра футболу
Тема семінару: «Правила гри у футбол: сучасні рекомендації та трактування»
Дата проведення: 10.12.2015 р.
Місце проведення: ауд. 5.203
Час проведення: 14.00
№
Доповідачі
п/п
1. Балакін О.М.
2.

Шевченко В.В.

3.

Березка С.М.

Теми доповідей
Історія становлення професії – арбітр з
футболу
Етапи багаторічної підготовки футбольного
арбітра високої кваліфікації
Сучасне трактування правил у складних
ігрових епізодах: гра рукою, протиборства
з використанням ліктів, протиборства в
штрафній, положення «поза грою»
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Кафедра спортивних ігор
Тема семінару: «Підвищення ефективності суддіства в спортивних іграх»
Дата: 25.03.2016 р.
Місце проведення: ауд. 5.303
Початок: 13.45
№
Доповідачі
п/п
1. Нагорна В.О.

2.
3.
4.
5.

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

Теми доповідей
Підвищення ефективності суддівства в більярді.
Особливості суддівства на міжнародних
змаганнях
Підвищення ефективності суддівства в баскетболі
Підвищення ефективності суддівства в хокеї
Підвищення ефективності суддівства в тенісі
Підвищення ефективності суддівства в волейболі

Кафедра хореографії і танцювальних видів спорту
Тема семінару: «Удосконалення системи підготовки танцюристів високого
класу»
Дата проведення: 23.12.2015 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.

Дьоміна А.А.

5.

Калужна О.М.

6.

Іванов А.П.

Теми доповідей
Компоненти витривалості в структурі
функціональної підготовленості кваліфікованих
спортсменів у спортивному танці
Корекція порушень постави спортсменів високої
кваліфікації в спортивних танцях засобами
фізичної реабілітації
Спеціальна функціональна підготовка
кваліфікованих пар в спортивних танцях
Соціоісторичні умови формування жіночого
спорту в країнах Північної Африки та Близького
сходу
Фізична підготовка у системі багаторічного
тренування спортсменів-танцюристів
Побудова передзмагального мезоциклу
підготовки кваліфікованих спортсменів у
спортивних танцях у двох танцювальних
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7.

Доля В.О.

програмах
Стимуляція спеціальної працездатності
кваліфікованих танцюристів на основі тренування
дихальних м’язів
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ФАКУЛЬТЕТ СПОРТУ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ
ПРОГРАМА ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЙ
Кафедра спортивних єдиноборств та силових видів спорту
Назва конференції: «Управління сучасними технологіями оцінки, моделювання
та корекції основних характеристик підготовки спортсменів»
Дата проведення – 24.12.2015 р.
Місце проведення – ауд. 3.163
Початок: 13.40
№
п/п

Доповідачі

1.

Олешко В.Г.
Приймак С.І.

2.

Григоренко О.В.

3.

Аксютін В.В.

4.

Глєбов В.М.

5.

Андрейцев В.А.

Теми доповідей
Удосконалення технічної підготовленості
важкоатлеток шляхом оптимізації тренувальних
засобів
Зміна характеристик змагальної діяльності борців
високої кваліфікації в умовах сучасних правил
змагань
Вплив психологічних характеристик боксерів на
стиль ведення поєдинку
Аналіз основних параметрів перспективного
планування тренувальних і змагальних
навантажень у фехтуванні з позицій сучасних
тенденцій розвитку виду спорту
Особливості техніки рухових дій борців вільного
стилю під час змагальної діяльності

Кафедра легкої атлетики, зимових видів та велосипедного спорту
Назва конференції: «Проблеми змагальної та тренувальної діяльності
легкоатлетів та перспективи їх вирішення»
Дата проведення: 29.01.2016 р.
Місце проведення: ауд. 2.319
Початок: 14.00
№
п/п
1.
2.

Доповідачі
Бобровник В.І.
Тихоненко Я.П.
Карленко В.П.
Вінник О.О.

Теми доповідей
Характеристика функціонального стану і технічних
дій кваліфікованих бігунів на середні дистанції
Аналіз цільового підходу в побудові підготовки
біатлоністок збірної команди України до XXII
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3.
4.

5.

6.
7.
8.

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

зимових Олімпійських ігор 2014 року
Козлова О.К.
Сучасні тенденції підготовки легкоатлетів високої
кваліфікації
Колот А.В.
Теоретико-методичні основи удосконалення
технічної майстерності висококваліфікованих
спортсменів у змагальних вправах легкої атлетики
Совенко С.П.
Тенденції зміни техніки спортсменок високої
кваліфікації, які спеціалізуються у спортивній ходьбі
на 20 км з ростом спортивного результату
Савенков В.А.
Техніка велосипедистів у нових олімпійських видах
Піонтковська Н.А. спорту
Нестеров В.М.
Особливості сучасної техніки в лижних перегонах
Євтушевська Н.І.
Особливості технічної підготовки кваліфікованих
стрибунів у довжину з урахуванням індивідуальних
фізичних можливостей
Ворфоломєєва Л.А. Сучасна система змагань в лижному спорті
Єфанова В.В.
Теоретико-методичні положення тактичної
майстерності лижників-гонщиків
Резніченко Н.А.
Нові елементи в техніці фігурного катання
Смірнова З.Д.
Вікові критерії лижників у дисциплінах зимових
олімпійських ігор
Хуртик Д.В.
Особливості технічної підготовки лижників з
порушеннями слуху
Цопа В.Б.
Розвиток рухових якостей бігунів на довгі дистанції
Саволайнен О.В.
Оцінка показників фізичної підготовленості
студентів ВНЗ

Кафедра менеджменту і економіки спорту
Назва конференції: «Соціально-економічні та організаційно-управлінські
проблеми розвитку фізичної культури і спорту»
Дата проведення: 15.01.2016 р.
Місце проведення: ауд. 4.212
Початок: 14.00
№
п/п
1.
2.

Доповідачі
Мічуда Ю.П.
Свистунов С.В.

3.

Приймак М.М.

Теми доповідей
Олімпійське спонсорство у сучасному світі
Проблеми вдосконалення зовнішніх комунікацій
спортивних організацій в Україні
Шляхи вдосконалення організації підвищення
кваліфікації фахівців спорту для всіх
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4.

Попрозман О.І.

5.

Ярмолюк О.В.

6.

Вареник О.М.

7.

Куцев В.А.

8.

Смірнова В.В.

9.

Бойко Д.В.

10.

Устенко Б.В.

11.

Павленко Ю.О.

12.

Білько Б.Є.

Моделювання та управління інноваційними
процесами
Маркетингові комунікації організаційного комітету
змагань «Київський марафон»
Місце і роль сфери фізичної культури і спорту у
підвищенні ефективності соціального страхування
Використання інноваційних технологій управління
організаторами фінальної частини чемпіонату
Європи з футболу 2012 р.
Управління маркетинговою діяльністю організацій
з фітнесу
Природоохоронна діяльність в олімпійському
спорті як об’єкт наукового аналізу
Організаційні основи функціонування
професійних футбольних клубів в умовах
комерціалізації
Комплексний підхід до організації діяльності
баскетбольного клубу на базі вищого навчального
закладу
Організаційні засади природоохоронної діяльності
суб’єктів олімпійського спорту

Кафедра історії та теорії олімпійського спорту
Назва конференції: «Історичні і сучасні питання в олімпійських дослідженнях»
Дата проведення: 25.03.2016 р.
Місце проведення: ауд. 6.408
Початок: 14.00
№
п/п
1.

Доповідачі

Теми доповідей

Булатова М.М.

Відродження спадщини давньогрецької цивілізації

2.

Платонов В.М.

Олімпійський спорт у сучасному світі

3.

Павленко Ю.О.

4.

Єрмолова В.М.

5.

Радченко Л.О.

6.

Борисейко В.С.

Методи наукових досліджень в олімпійському
спорті
Внесок українських спортсменів в олімпійські
здобутки СРСР
Історичні, організаційні та методологічні засади
культурно-освітньої складової сучасного
олімпійського руху
Культурно-виховний потенціал Юнацьких
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Олімпійських ігор
7. Щербашин Я.С.
Формування гуманістичних цінностей школярів
засобами олімпійської освіти
8. Лях-Породько О.О. Глобалізація олімпійського руху сучасності
9. Коваленко Н.П.
Аматорство в спорті: історичні аспекти
10. Сердюк М.Г.
Діяльність регіональних центрів олімпійських
досліджень на території України
11. Кроль І.М.
Змагання юнаків на Олімпійських іграх
Стародавньої Греції
12. Ніконоров Д.М.
Миротворча місія Олімпійських ігор
13. Тимо Є.І.
Олімпійська освіта в системі роботи приватних
спортивних клубів
Кафедра медико-біологічних дисциплін
Назва конференції: «Актуальні питання біологічних досліджень в сучасному
спорті»
Дата проведення: 25–26.02.2016 р.
Місце проведення: ауд. 1.415
Початок: 14.00
№
п/п
1.

Доповідачі
Міщенко В.С.

2.

Хмельницька Ю.Н.

3.

Ільїн В.М.

4.

Філіппов М.М.

5.

Земцова І.І.

6.
7.

Коробейніков Г.В.
Коробейнікова Л.Г.

8.

Станкевич Л.Г.

9.
10.

Дроздовська С.Б.
Шевченко А.А.

11.

Бабак С.В.

Теми доповідей
Особливості відновного періоду у борців високої
кваліфікації за показниками психофізіологічних
функцій
Функціональна підготовленість спортсменів, які
спеціалізуються у лижних гонках
Синдром хронічного стомлення та його прояв у
спорті
Кисневі режими діяльності організму при
м’язовому навантаженні
Використання тіолових сполук в процесі
підготовки спортсменів
Актуальні проблеми психофізіології спорту
Динаміка психофізіологічних станів спортсменів
на різних етапах підготовки
Можливості використання показників
резистентності еритроцитів у практиці спорту
М’язова діяльність як епігенетичний фактор
Співвідношення аеробних та анаеробних
механізмів у партнерів у спортивних танцях
Психофізіологічний зміст надійності спортсмена
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12.

Бєлікова М.В.

13.

Лук’янцева Г.В.

14.

Пастухова В.А.

15.

Зіневич Я.В.

Періодичні гіпоксичні тренування з метою
профілактики передчасного старіння
Профілактика виразкової хвороби у спортсменів
різних вікових періодів
Особливості антропометричних даних
спортсменів-легкоатлетів на різних етапах
багаторічної підготовки
Особливості ЕКГ-змін у спортсменів-легкоатлетів
на різних етапах багаторічної підготовки

34

ПРОГРАМА ПРОВЕДЕННЯ КРУГЛИХ СТОЛІВ
Кафедра спортивних єдиноборств та силових видів спорту
Тематика круглого столу: «Управління сучасними технологіями побудови
основних характеристик тренувального процесу важкоатлеток різних груп
вагових категорій»
Дата проведення: 29.09.2015 р.
Місце проведення: ауд. 3.101
Початок: 13.40
№
п/п
1.

Доповідачі
Олешко В.Г.
Слободянюк В.О.

Тема доповіді
Проблема удосконалення тренувального
процесу важкоатлеток різних груп вагових
категорій у різних структурних утвореннях
річного макроциклу

Тематика круглого столу: «Управління сучасними технологіями оцінки та
моделювання техніко-тактичних дій борців вільного стилю на етапі
спеціалізованої базової підготовки»
Дата проведення: 18.02.2016 р.
Місце проведення: ауд. 3.101
Початок: 13.40
№
п/п
1.

Доповідачі
Бойко В.Ф.
Данько Г.В.
Андрейцев В.А.
Григоренко О.В.

Тема доповіді
Напрями вдосконалення техніки рухових дій
борців вільного стилю на етапі
спеціалізованої базової підготовки
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Кафедра водних видів спорту
Тематика круглого столу: Організація і планування навчального процесу на
кафедрі водних видів спорту у 2016–2017 навчальному році у контексті
імплементації Закону України «Про вищу освіту»
Дата проведення: 07.06.2016 р.
Місце проведення: ауд. 8.1
Початок: 15.30
№
п/п
1.

Доповідачі
Шкребтій Ю.М.

2.

Малишева О.Ю.

3.

Євпак Н.О.

4.

Харченко Л.А.

Теми доповідей
Стан та напрями підготовки фахівців з водних
видів спорту в Україні
Про організацію прийому до університету в
2016 р.
Про профорієнтаційну роботу кафедри у 2016–
2017 н.р.
Про організацію навчального процесу в
університеті у контексті Закону України «Про
вищу освіту» та рішень вченої ради НУФВСУ

Кафедра легкої атлетики, зимових видів та велосипедного спорту
Тематика круглого столу: «Сучасні підходи удосконалення процесу підготовки
та змагальної діяльності спортсменів високої кваліфікації (на матеріалі легкої
атлетики)»
Дата проведення: 29.04.2016 р.
Місце проведення: ауд. 2.319
Початок: 14.00
Доповідачі
№
п/п
1.

Козлова О.К.

2.

Бобровник В.І.
Тихоненко Я.П.

3.

Колот А.В.

4.

Євтушевська Н.Ю.

Теми доповідей
Сучасні підходи до побудови змагальної і
тренувальної діяльності легкоатлетів високої
кваліфікації
Формування раціонального складу тренувальних
засобів кваліфікованих бігунів на середні
дистанції на етапі максимальної реалізації
індивідуальних можливостей
Сучасні проблеми удосконалення технічної
майстерності висококваліфікованих спортсменів
в змагальних вправах легкої атлетики
Технічна підготовка кваліфікованих стрибунів у
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довжину
5.

Цопа В.Б.

Удосконалення технічної майстерності
кваліфікованих бігунів на довгі дистанції

Кафедра менеджменту і економіки
Тематика круглого столу: «Проблеми
спортивних менеджерів в сучасних умовах»
Дата проведення: 18.05.2016 р.
Місце проведення: ауд. 4.212
Початок: 14.00
№
п/п
1.

Доповідачі
Мічуда Ю.П.

2.

Приймак М.М.

3.

Калита Л.В.

4.

Свистунов С.В.

5.

Кучерявий О.В.

підвищення

якості

підготовки

Теми доповідей
Проблеми формування економічних
компетентностей спортивних менеджерів
Оцінка сучасного стану підвищення кваліфікації
спортивних менеджерів в Україні
Формування навичок науково-дослідницької
діяльності у сучасних спортивних менеджерів
Формування у спортивних менеджерів навичок
здійснення ефективних внутрішніх комунікацій
Методика формування у спортивних менеджерів
навичок підготовки інноваційних проектів

Кафедра історії та теорії олімпійського спорту
Тематика круглого столу: «Олімпійські цінності в освіті»»
Дата проведення: 29.01.2016 р.
Місце проведення: ауд. 1.104
Початок: 14.00
№
п/п
1.

Доповідачі
Булатова М.М.

2.
3.

Павленко Ю.О.
Єрмолова В.М.

4.

Радченко Л.О.

5.

Лях-Породько О.О.

Теми доповідей
Міжнародний Центр олімпійських досліджень та
олімпійської освіти: перспективи розвитку
Історія та сучасний стан програм Універсіад
Метод проектів як спосіб інтеграції
олімпійської освіти в систему діяльності школи
Планування культурно-освітніх програм
містами-організаторами Олімпійських ігор
Участь українських «соколів» у Всесокільських
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6.
7.

Кроль І.М.
Борисейко В.С.

8.

Ніконоров Д.М.

9.

Сердюк М.Г.

10.

Тимо Є.Р.

зльотах
Розвиток юнацького спорту в США
Соціально-педагогічний вплив Юнацьких
Олімпійських ігор на світогляд сучасної молоді
Організація наукової роботи з іноземними
студентами: проблеми та шляхи їх подолання
Олімпійська гордість Національного
університету фізичного виховання і спорту
Україні
Роль Fair Play у вихованні юних фехтувальників

Кафедра медико-біологічних дисциплін
Тематика круглого столу: «Розвиток медико-біологічних дисциплін в КДІФК
50-40 років назад»
Дата проведення: 22.04.2016 р.
Місце проведення: ауд. 1.415
Початок: 14.00
№ п/п
Доповідач
1.
Філіппов М.М.

Тема доповіді
Розвиток медико-біологічних дисциплін в
КДІФК в 70-х – 80-х роках ХХ сторіччя
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ПРОГРАМА ПРОВЕДЕННЯ СЕМІНАРІВ
Кафедра водних видів спорту
Назва семінару: «Актуальні проблеми підготовки кваліфікованих плавців»
Дата проведення: 24.12.2015 р.
Місце проведення: ауд. 8.1
Початок: 15.00
№
п/п

Доповідачі

1.

Качуровський Д.О.

2.

Шкребтій Ю.М.

3.

Кожух Н.Ф.

4.

Євпак Н.О.

5.

Подосінова Л.П.

6.

Костікова С.Д.

Теми доповідей
Напрями реформування спортивного плавання
в Україні
Фактори й умови підвищення ефективності
тренувальної і змагальної діяльності
висококваліфікованих плавців
Особливості сумісного вдосконалення рухових
якостей висококваліфікованих плавців
Взаємозв’язок психофізіологічного стану і
працездатності кваліфікованих спортсменок,
які спеціалізуються у водному поло
Характеристика техніки плавання
кваліфікованих плавців і шляхи підвищення її
ефективності
Побудова тренувальних програм, спрямованих
на розвиток силової витривалості

Кафедра історії та теорії олімпійського спорту
Назва семінару: «Олімпійська освіта в системі патріотичного виховання
молодого покоління»
Дата проведення: 27.05.2016 р.
Місце проведення: ауд. 6.408
Початок: 14.00
№
п/п
1.
2.
3.

Доповідачі
Булатова М.М.
Павленко Ю.О.
Радченко Л.О.

Теми доповідей
Педагогічна спадщина Олексія Бутовського
Олімпійська освіта в системі підготовки
спортсменів
Олімпійська освіта в навчально-виховному
процесі: педагогічна цінність та соціальна
значущість
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4.

Борисейко В.С.

5.

Щербашин Я.С.

6.

Рудковська Т.І.

7.

Сердюк М.Г.

8.

Лях-Породько О.О.

9.

Кроль І.М.

10. Щербашин Я.С.
11. Тимо Є.Р.

Миротворча місія Юнацьких Олімпійських
ігор
Місце та роль олімпійської освіти в навчальновиховному процесі підростаючого покоління.
Європейські олімпійські фестивалі – складова
частина сучасного олімпійського руху
Форми та методи роботи регіональних центрів
олімпійських досліджень та освіти
Союз українського сокільства за кордоном та
його значення у розвитку сокільського руху
Спроби відродження участі юнаків в
Олімпійських іграх
Міжнародний досвід впровадження
олімпійської освіти в навчально-виховний
процес учнівської молоді
Внесок спортсменів-фехтувальників, студентів
та випускників НУФВСУ у піднесені престижу
вітчизняного спорту на світовій арені

Кафедра медико-біологічних дисциплін
Назва семінару: «Сучасні проблеми психофізіології спорту»
Дата проведення: 25.03.2016 р.
Місце проведення: ауд. 1.415
Початок: 14.00
№
п/п
1.

Доповідачі
Коробейнікова Л.Г.

2.

Лизогуб В.С.

3.

Макарчук М.Ю.

4.

Зима І.Г.

Теми доповідей
Оптимізація психофізіологічних станів
організму елітних атлетів в процесі
тренувальної та змагальної діяльності
Використання нейродинамічних характеристик
у діагностиці функціонального стану
спортсменів
Індивідуально-типологічні властивості людини
як критерій відбору у спорті
Нейрофізіологічні механізми сприйняття у
спортсменів

Назва семінару: «Нові напрями дослідження у спортивній генетиці»
Дата проведення: 25.04.2016 р.
Місце проведення: ауд. 1.415
Початок: 14.00
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№
п/п
1.
2.

Доповідачі
Ільїн В.М.
Дроздовська С.Б.

3.

Тронь Р.О.

Теми доповідей
Сучасні проблеми спортивної генетики
Поліморфізм генів у спортсменів різної
спеціалізації
Індивідуально-типологічні характеристики
спортсменів та їх зв'язок із геномом
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ФАКУЛЬТЕТ ЗАЧНОГО НАВЧАННЯ
ПРОГРАМА ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЙ
Кафедра спортивної медицини
Назва конференції: «Актуальні проблеми сучасної спортивної медицини»
Дата проведення: 17.12.2015 р.
Місце проведення: ауд. 3.116
Початок: 12.00
№
Доповідачі
п/п
1. Шахліна Л.Я.-Г.
2.

Циганенко О.І.

3.

Котко Д.М.

4

Маслова О.В.

5.
6.

Заплатинський
В.М.
Шматова О.О.

7.

Гопей М.М.

8.

Терещенко Т.О.

Теми доповідей
Перетренування як актуальна проблема в практиці
спортивної медицини
Проблема корекції імунного статусу в жінокспортсменок за допомогою харчування
Особливості
зміни
ЕКГ
спортсменів,
які
спеціалізуються в легкій атлетиці
Особливості фізичного виховання дітей старшого
шкільного віку з порушенням слуху
Цивільний захист і його значення в системі фізичної
культури і спорту
Профілактика шкідливих звичок у спортсменів високої
кваліфікації
Стрітбол як засіб фізичної реабілітації осіб з
порушенням слуху
Характеристика функціонального стану футбольних
арбітрів різної кваліфікації

Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін
Назва конференції: «Соціально-гуманітарні дискурси спорту»
Дата проведення: 21.01.2016 р.
Місце проведення: ауд. 2.211
Початок: 12.15
№
п\п

Доповідачі

1.

Пінчук Є.А.

2.

Тимошенко Ю.О.

Теми доповідей
Амбівалентність образу спортсмена як фактор
формування культури особистості
Філософська методологія дослідження
фізкультурно-спортивної сфери України
тоталітарної доби
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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.
12.

Довбенко Т.В.
Ольшанецька О.Б.

«Філософія спорту» в теоретичній
ретроспективі та практичній перспективі
Соціальна цінність спорту та здоров’я людини
Політика держави у сфері спорту: світовий і
вітчизняний досвід
Феномен тілесності в обширі цивілізації Майя
Нормативне регулювання у фізичній культурі та
спорті
Спортивна етика як різновид прикладної етики
Контент тілесності в культурі модерну на
вітчизняних теренах
Вплив телебачення на ціннісне розуміння спорту
у сучасній західній культурі
Ціннісні орієнтації української ментальності
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: 28.01.2016 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.

Ліплянська О.В.

Теми доповідей
Інноваційні методи навчання англійської мови у
вищій школі у контексті гуманітарної
спрямованості навчального процесу
Перспективи розвитку іншомовної компетентності
студентів напряму підготовки «Туризм» у
НУФВСУ
Оновлені функції викладача іноземної мови як
результат педагогічної взаємодії
Інтернет-ресурси у викладанні англійської мови у
ВНЗ фіхкультурного профілю
Методичні структури уроку іноземної мови для
вищих навчальних закладів фізкультурного
профілю
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6.

Назаренко Н.Г.

Переклад
англо-американських
термінів з емотивною конотацією

спортивних
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ПРОГРАМА ПРОВЕДЕННЯ КРУГЛИХ СТОЛІВ
Кафедра спортивної медицини
Тематика круглого столу: «Проблеми розвитку наукової співпраці кафедри
спортивної медицини НУФВСУ із зарубіжними навчальними закладами»
Дата проведення: 16.03.2016 р.
Місце проведення: ауд. 3.116
Початок: 14.00
№
Доповідач
Тема доповіді
п/п
1. Заплатинський В.М. Проблематика наукових досліджень у деяких
вищих навчальних закладах Польщі та Словаччини
(за результатами наукових конференцій)
Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін
Тема круглого столу: Всеукраїнський круглий стіл молодих учених, аспірантів
та здобувачів «Філософія спорту: стан, проблеми та вітчизняні перспективи»
Дата проведення: 02.05.2016 р.
Місце проведення: ауд. 1.303
Початок: 10.00
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Теми доповідей
Аксіологія фізичної культури. Спорт як цінність. Цінності спорту
Сучасна феноменологія тілесності в життєтворчості людини
Філософія спорту: історичні витоки і місце в системі фізичної культури
Етика спортивного тренера та педагога з фізичного виховання
Предмет філософії спорту: екзистенційно-онтологічні та саєнтичні
підходи
Філософія здоров’я. Проблеми здоров’я здорових людей
Теософія спорту і фізичного виховання і сучасній філософсько-релігійній
аскезі
Екзистенціали спорту: розум, воля, почуття
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Кафедра української та іноземних мов
Тематика круглого столу: «Фахова підготовка іноземних громадян в Україні:
сучасний стан та перспективи розвитку»
Дата проведення: 24.12.2015 р.
Місце проведення: ауд. 2.213
Початок: 14.00
№
Доповідачі
п\п
1. Вятчаніна С.В.

2.

Юнак В.Г.

3.

Хоружева Л.Є.

4.

Бардіна Л.М.

Теми доповідей
Підготовка іноземних студентів у
мультинаціональних групах підготовчих
факультетів ВНЗ України
До питання адаптації студентів-іноземців до
умов навчання у вищій школі
Навчання студентів-іноземців на підготовчому
відділенні з урахуванням законів
психологічного розвитку особистості
До питання про принципи організації
програмного матеріалу з української мови під
час навчання іноземних аспірантів
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ПРОГРАМА ПРОВЕДЕННЯ СЕМІНАРІВ
Кафедра української та іноземних мов
Тема семінару: «Інноватика в навчанні та викладанні мов у вищому навчальному
закладі спортивного профілю»
Дата проведення: 23.03.2016 р.
Місце проведення: ауд. 2.213
Початок: 14.00
№
Доповідачі
п\п
1. Кудря М.М.
2.

Рекун Н.М.

3.

Шепелюк В.Л.

4.

Доценко Л.З.

5.

Мартіросова Т.В.

6.

Гапкевич І.В.

7.

Марусяк В.В.

8.

Литвиненко С.Г.

9.

Породько-Лях О.В.

Теми доповідей
Сучасні методи та технології викладання
іноземних мов у вищій школі України
Інноваційні підходи у викладанні курсів
«англійської спеціальних вжитку»
Навчання студентів ВНЗ спортивного профілю
української мови з урахуванням їх
психологічних особливостей
Професійно-орієнтоване навчання іноземній
мові магістрантів у вищому навчальному
закладі з фізичного виховання і спорту
Формування навичок реферування
англомовного тексту аспірантів
Адаптивні технології формування лексичної
компетенції з іноземної мови в студентівспортсменів
Інноваційні форми організації самостійної
роботи студентів
Розвиток англомовної компетенції у майбутніх
футболістів високої кваліфікації
Інноваційні засоби та методи викладання курсу
«Українська мова за професійним
спрямуванням»
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НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ
ПРОГРАМА ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЙ
Науково-дослідний інститут
Назва конференції: Підсумкова конференція за результатами виконання
науково-дослідних робіт Науково-дослідного інституту Національного
університету фізичного виховання і спорту України за кошти державного
бюджету МОН України у 2015 році
Дата проведення: 25–26.02.2016 р.
Місце проведення: ауд. 1.303
Початок:11.00
№
з/п
1.

Доповідачі
Булатова М.М.
Радченко Л.О.

2.

Єрмолова В.М.

3.

Щербашин Я.С.

4.

Гамалій В.В.
Жук Г.О.

5.

6.

Болобан В.М.
Литвиненко Ю.В.
Пальчук М.Б.
Гуніна Л.М.

7.

Безугла В.В.

8.

Височіна Н.Л.

9.

Вінничук Ю.Д.

10.

Розова К.В.

Теми доповідей
Історичні, організаційні та методологічні засади
культурно-освітньої складової сучасного
олімпійського руху
Інтеграція олімпійської освіти в навчальновиховний процес загальноосвітніх навчальних
закладів України
Олімпійська освіта в системі виховання молоді,
що підростає
Удосконалення технічної підготовки
кваліфікованих спортсменів на основі
моделювання раціональної рухової структури
спортивних вправ
Біомеханічна характеристика статодинамічної
стійкості спортсменів високої кваліфікації (на
матеріалі складнокоординаційних видів спорту)
Здоров’язберігаюча технологія підвищення
ефективності тренувальної та змагальної
діяльності кваліфікованих спортсменів
Діагностика перенапруження серцево-судинної
системи спортсменів та напрями його корекції
Дослідження специфіки сприйняття плавців
високої кваліфікації
Лабораторний контроль при вібраційних
навантаженнях у спортсменів
Вплив змодельованого тривалого фізичного
навантаження на ультраструктуру мітохондріума
скелетних м’язів та міокардів
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11.

Круцевич Т.Ю.

12.

Благій О.Л.

13.

Пангелова Н.Є.

14.

Пацалюк К.Г.

15.

Хрипко І.В.

16.

Лисенко О.М.

17.

Гатілова Г.Д.

18.

Колосова О.В.
Халявка Т.О.

19.

Самуйленко В.Є.

20.

Талатинник О.А.

21.

Платонов В.М.

22.

Павленко Ю.О.

23.

Шинкарук О.А.
Ткаченко Н.В.
Маслак В.О.
Яковенко О.О.

Організаційно-методичні умови рекреаційнооздоровчих занять з різними групами населення
Технологія впровадження засобів активного
туризму в рекреаційну діяльність студентської
молоді
Комплексний розвиток гармонійно-розвиненої
особистості дитини засобами рекреації
Соціально-педагогічні умови організації
рекреаційної діяльності фізкультурно-оздоровчих
клубів
Вплив рекреаційно-оздоровчих занять на
показники фізичного стану молодших школярів
Особливості мобілізації функціональних
можливостей спортсменів залежно від
фізіологічної реактивності організму
Вплив взаємозв'язку вмісту мінералів у кістковій
тканині та крові на ефективність змагальної
діяльності спортсменів
Електронейроміографічна характеристика
спортсменів високої кваліфікації різних вікових
та гендерних груп
Методики підготовки у веслуванні на байдарках і
каное: послідовність використання і
взаємозв'язок у річному циклі підготовки
Вплив змагальної діяльності на топографію
електричної активності серця у спортсменів
високого класу з веслування на байдарках і каное
Структура та зміст етапу безпосередньої
підготовки до головних змагань року
Системний підхід у забезпеченні підготовки
спортсменів в олімпійському спорті
Технологія відбору початківців на сучасному
етапі
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