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ВІТАННЯ 

Міністра освіти і науки України  

ЛІЛІЇ ГРИНЕВИЧ 

 

 

Шановні колеги – учасники Х Міжнародної 

конференції «Молодь та олімпійський рух»! 

Маю приємну нагоду від колегії Міністерства 

освіти і науки України та від себе особисто 

привітати організаторів й учасників цього 

Міжнародного форуму. 

Міністерство зацікавлене у всебічному розвитку  

науки в Україні. У зв’язку із цим хочу відзначити 

широке коло питань, що обговорюватимуться на 

цьому заході. Це проблеми олімпійського руху, олімпійського спорту і спорту для 

всіх, молодіжної політики та багато інших, що потребують детального 

обговорення в експертній спільноті. 

Як у міжнародному олімпійському русі, так і загалом у всіх сферах 

суспільного життя у ХХІ ст. молоді відводиться особливе місце. Саме тому дуже 

важливо, що такі конференції проводяться, і серед доповідачів  є не лише відомі 

фахівці, а й молоді дослідники. Це дає нам упевненість у перспективності цієї 

сфери, у тому, що вона розвиватиметься у нашій країні попри труднощі та 

негаразди сучасних реалій. 

Від усієї душі бажаю учасникам Х Міжнародної конференції «Молодь та 

олімпійський рух» плідних дискусій, творчого завзяття та нових цікавих наукових 

досліджень. Хай усі ваші починання будуть успішними! 

 

Лілія ГРИНЕВИЧ 

 

  



 

ВІТАННЯ 

Міністра молоді та спорту України 

ІГОРЯ ЖДАНОВА 

 

Щиро вітаю учасників Х Міжнародної 

конференції «Молодь та олімпійський рух», яка за 

традицією щороку збирає у столиці України 

провідних науковців і фахівців-практиків з різних 

країн. 

Невтомна творча праця багатьох дослідників є 

рушійною силою розвитку спорту вищих досягнень, 

олімпійського руху, спорту для всіх, молодіжної 

політики та інших важливих складових суспільного 

життя у різних країнах світу. 

Хочу наголосити на значущості й корисності таких форумів в умовах 

глобалізації та надзвичайно динамічного світу. Бажаю учасникам Міжнародної 

конференції «Молодь та олімпійський рух» успіхів у налагодженні подальшого 

співробітництва. Переконаний, участь у цьому заході сприятиме плідному обміну 

досвідом та актуальною інформацією про розвиток людського капіталу в сучасних 

умовах, однією зі складових якого є спорт і масова фізична культура.  

 

 

 

Ігор ЖДАНОВ 

  

 

 



 

ВІТАННЯ 

президента Національної академії педагогічних наук України  

ВАСИЛЯ КРЕМЕНЯ 

 

Фізична і духовна міць – ментальні риси 

українства, тож розвиток олімпійського руху – 

природний  особливий складник піднесення сучасного 

українського соціуму. 

У підготовці спортсменів-олімпійців немає 

другорядного – усі аспекти є важливими: від 

управління й фінансування до медичного супроводу й 

психологічної підготовки, від матеріально-технічної 

бази й створення тренувального простору до 

інтелектуального й духовного розвитку особистості учасників олімпійського руху. 

Тому організація й проведення щорічних наукових спортивних форумів – не лише 

почесна й поважна місія Національного університету фізичного виховання і 

спорту України, а й необхідна умова подальшого теоретико-методологічного й 

практичного підґрунтя розвитку олімпійського руху. 

Шановні друзі! Зичу вам плідного обговорення теоретичних питань 

олімпійського спорту й успішного вирішення практичних проблем підготовки 

українського олімпійського резерву. Бажаю учасникам, організаторам і гостям 

Х Міжнародної конференції «Молодь та олімпійський рух» міцного здоров'я, 

оптимізму, нових висот у розвитку напряму, що сприяє всебічному розвитку 

людини, міжнародному миру й порозумінню! 

 

Василь КРЕМЕНЬ 

 



 

ВІТАННЯ 

президента Національного олімпійського комітету України 

Сергія Бубки 

 

Від імені олімпійської родини України і від себе 

особисто щиро вітаю учасників Х Міжнародної конференції 

«Молодь та олімпійський рух» – щорічного 

представницького науково-практичного зібрання, яке за 

доброю традицією проходить у Національному університеті 

фізичного виховання і спорту України – широко знаного 

навчального і наукового закладу. 

Варто наголосити на тому, що багато наукових 

напрямів, включених до програми конференції, є полем повсякденних турбот 

Національного олімпійського комітету України: різноманітні проблеми 

олімпійського спорту й олімпійської освіти, сприяння різним аспектам наукових 

досліджень, спрямованих на підвищення дієвості відбору перспективних 

спортсменів та їх багаторічної підготовки до виступів на олімпійських аренах і в 

інших спортивних змаганнях. Враховуючи суспільну важливість цього та беручи до 

уваги, що із повідомленнями на засіданнях конференції  виступатимуть і знані 

вчені, і молоді дослідники, сподіваюсь, що творчі дискусії й жвавий обмін 

корисною інформацією про науковий пошук та впровадження його результатів у 

спортивну практику будуть доволі плідними і результативними. 

Оскільки НОК України завжди підтримував і надалі підтримуватиме такі 

актуальні дослідження, щиро бажаю учасникам Х Міжнародної конференції 

«Молодь та олімпійський рух» ефективної роботи й успіхів у подальшій діяльності. 

 

Сергій БУБКА 

 

                    



 

ВІТАННЯ 

президента Олімпійської академії України 

МАРІЇ БУЛАТОВОЇ 

 

Маю приємність вітати учасників і гостей Х 

Міжнародної конференції «Молодь та олімпійський рух», 

які прибули до вічно молодого Києва з різних куточків 

нашої країни та із зарубіжжя.  

Нині молодими ученими розглядаються не лише 

історичні, теоретико-методологічні, соціокультурні та 

інші проблеми олімпійського руху й олімпійського 

спорту, а й сучасний стан і перспективи олімпійської 

освіти, яка має велике суспільне значення й активно підтримується Міжнародною 

олімпійською академією, Національним олімпійським комітетом, Олімпійською 

академією України та навчальними закладами нашої країни.  

Сподіваюсь, що учасники цього форуму дізнаються багато цікавого і 

корисного для себе не лише на засіданнях, а й під час відвідування Центру 

олімпійських досліджень та олімпійської освіти, що протягом тривалого часу 

функціонує в нашому університеті на кафедрі історії  та теорії олімпійського 

спорту, а з 2013 р. має міжнародний статус. 

Бажаю учасникам Х Міжнародної конференції «Молодь та олімпійський 

рух» плідної роботи та нових творчих здобутків. 

 

Марія БУЛАТОВА 



 

ВІТАННЯ 

президента Міжнародної асоціації 

університетів фізичної культури і спорту 

КАЙРАТА ЗАКИР’ЯНОВА 

 

Дуже приємно від імені Міжнародної 

асоціації університетів фізичної культури і 

спорту та від себе особисто привітати 

організаторів, учасників і гостей Х Міжнародної 

конференції «Молодь та олімпійський рух»,  які 

зібрались у столиці України – Києві.   

Особливо хочу відмітити, що цей 

представницький форум, в якому беруть участь 

як досвідчені фахівці, так і талановиті молоді 

дослідники з різних країн, свого часу був ініційований широко відомим вищим 

навчальним закладом – Національним університетом фізичного виховання і 

спорту України, який гостинно приймає такі конференції. Зазначу, що з 2012 р. 

вони проходять під патронатом Міжнародної асоціації університетів фізичного 

виховання і спорту, до багатогранних функцій якої входить і координація 

діяльності вищих навчальних закладів цієї сфери в різних країнах. 

Сподіваюсь, що знову на засіданнях прозвучить багато цікавих доповідей і 

повідомлень, а творчі дискусії будуть активними і плідними. 

Бажаю учасникам конференції успішної роботи, зміцнення існуючих 

ділових зв’язків, налагодження нових корисних контактів і результативного 

співробітництва. 

 

Кайрат ЗАКИР’ЯНОВ 

 
 

 



 

ВІТАННЯ 

ректора Національного університету 

фізичного виховання і спорту України 

ЄВГЕНІЯ ІМАСА 

 

Від імені ректорату і Вченої ради Національного 

університету фізичного виховання і спорту України та від 

себе особисто вітаю учасників і гостей Х Міжнародної 

конференції «Молодь та олімпійський рух», які зібралися 

на цьому науковому форумі, щоб обговорити теоретико-

методологічні, історичні, соціо-культурні, правові, 

економічні, організаційно-управлінські проблеми та 

медико-біологічні аспекти олімпійського спорту, 

поділитися досвідом у їх вирішенні та розглянути 

перспективи олімпійської освіти, питання відбору та багаторічної підготовки 

спортсменів. 

Сподіваюсь, що поряд із науковими дискусіями на засіданнях конференції її 

учасникам та гостям буде цікаво й корисно ознайомитися з навчально-виховною, 

науковою, спортивною і міжнародною діяльністю нашого університету, його 

науково-дослідного інституту, кафедр і лабораторій та багатьох інших 

структурних підрозділів. 

Щиро бажаю всім, хто зібрався у Києві на цьому науковому форумі, плідної 

роботи, збагачення новими знаннями, натхнення у подальших дослідженнях. 

 

Євгеній ІМАС 

 

  

 

 

 



 

24 ТРАВНЯ 

 

 

9
00

–10
00

 РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ  

(корпус 1, вестибюль) 

10
00

–10
40

 УРОЧИСТЕ ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ  

(корпус 1, актовий зал) 

 

10
40

–12
00

 
ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ  

(корпус 1,  актовий зал) 

10
40

–11
00

 

Імас Є. В.  

Національний університет фізичного виховання і спорту України – 

провідний навчально-науковий заклад країни 

11
00

–12
00 

Зустріч із випускниками НУФВСУ – переможцями та призерами 

Олімпійських ігор 

12
00

–13
00

 
КАВА-БРЕЙК  

(корпус 1, фойє актового залу) 



 

24 ТРАВНЯ 

 

 

 

 

СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ 

 
І НАПРЯМ. ОЛІМПІЙСЬКИЙ СПОРТ І ОЛІМПІЙСЬКИЙ РУХ 

(корпус 1, ауд. 104) 

 

СЕКЦІЯ 1 

13
00

–16
00

 

ОЛІМПІЙСЬКА ОСВІТА: ДОСВІД, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ 

 (корпус 1, ауд. 104) 

 Модератори: 

Булатова М. М. (Україна), Клєментьєв І. І. (Латвія) 

13
00

–13
15

 Булатова М. М.  

Олімпійський рух: історія і сучасність 

 

13
15

–13
30

 Передерій В. В. 

Освітні програми МОК 

13
30

–16
00

 Виступи учасників секційного засідання 

 

 
ІІ НАПРЯМ. МАСОВИЙ СПОРТ. СПОРТ ДЛЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ 

(корпус 1, ауд. 209) 

СЕКЦІЯ 2 

13
00

–16
00

 

СПОРТ ДЛЯ ВСІХ. ОЗДОРОВЧА РУХОВА АКТИВНІСТЬ 

  

 Модератори: 

Дутчак М. В. (Україна), Андрєєва О. В. (Україна), Круцевич Т. Ю. (Україна), 

Аванесов Е. Ю. (Вірменія), Зимницька Р. Е. (Білорусія) 

13
00

–13
20

 Гончарова Н. М. 

Здоров’яформуючі технології в системі освіти дітей: сучасний стан та 

стратегії розвитку   

13
20

–16
00

 Виступи учасників секційного засідання 

 

 
ІІІ НАПРЯМ. МЕДИКО-БІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОЛІМПІЙСЬКОГО 

СПОРТУ. 

(корпус 3, ауд. 101) 

СЕКЦІЯ 3 

13
00

–16
00

 

МЕДИКО-БІОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОЛІМПІЙСЬКОГО СПОРТУ 

 

 Модератори: 

Пастухова В. А. (Україна),  Ажиппо О. Ю. (Україна),    

Сердюков П. (США), Ільїн В. М. (Україна), Коробейніков Г. В. (Україна) 

13
00

–13
20

 Гуніна Л.М.  

Проблеми дієтологічного та фармакологічного забезпечення спорту вищих 

досягнень 

13
20

–16
00

 Виступи учасників секційного засідання 



 

25 ТРАВНЯ 
 

 

СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ 

 
І НАПРЯМ. ОЛІМПІЙСЬКИЙ СПОРТ І ОЛІМПІЙСЬКИЙ РУХ 

(корпус 1, ауд. 104) 

 

СЕКЦІЯ 1 

10
00

–12
00

 

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ПІДГОТОВКИ СПОРТСМЕНІВ 

 (корпус 1, ауд. 104) 

 Модератори:  

Платонов В. М. (Україна), Павленко Ю. О. (Україна) 

10
00

–12
00

 Виступи учасників секційного засідання 

 

 
ІІ НАПРЯМ. МАСОВИЙ СПОРТ. СПОРТ ДЛЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ 

(корпус 1, ауд. 209) 

СЕКЦІЯ 2 

10
00

–12
00

 

ПАРАЛІМПІЙСЬКИЙ, ДЕФЛІМПІЙСЬКИЙ СПОРТ ТА СПЕЦІАЛЬНІ 

ОЛІМПІАДИ 

 Модератори: 

Матвєєв С. Ф. (Україна), Приступа Є. Н. (Україна),Савченко В. Г. (Україна), 

Божадзе В. (Грузія), Когут І. О. (Україна) 

10
00

–10
30

 Когут І.О.  

Сучасні тенденції розвитку адаптивного спорту в Україні 

10
30

–12
00

 Виступи учасників секційного засідання 

 

 
ІІІ НАПРЯМ. МЕДИКО-БІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОЛІМПІЙСЬКОГО 

СПОРТУ 

(корпус 1, ауд. 303) 

СЕКЦІЯ 3 

10
00

–12
00

 

СУЧАСНІ АСПЕКТИ СПОРТИВНОЇ МЕДИЦИНИ. ФІЗИЧНА 

РЕАБІЛІТАЦІЯ 

 Модератори: 

Лазарєва О. Б. (Україна), Лянной Ю. О. (Україна),  

Афанасьєв С. М. (Україна), Футорний С. М. (Україна) 

10
00

–10
30

 Шахліна Л. Г. 

Хронічне, фізичне перенапруження системи імунітету  в стані 

перетренованості спортсмена 

10
30

–10
50

 Ніканоров О. К. Фізична реабілітація у спортсменів з порушенням опорно- 

рухового апарату 

10
50

–12
00

 Виступи учасників секційного засідання 

 

 

12
00

–13
00

 
КАВА-БРЕЙК  

(корпус 1, фойє актового залу) 



 

25 ТРАВНЯ 
 

 

 

 

МАЙСТЕР-КЛАСИ 

 

14
00

–15
00

 

 

 ПРЕЗЕНТАЦІЯ КНИГИ БОРЗОВА В.П.  

«БОЛЬШОЙ СПРИНТ ВО СНЕ И НАЯВУ» 

(корпус 1, ауд. 104) 

 

 Модератори: 

Булатова М. М. (Україна), Платонов В. М. (Україна) 

 

  

13
00

–15
00

 

 

СУЧАСНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ У СПОРТІ 

(лабораторії НДІ НУФВСУ) 

 

 Модератори: 

Когут І. О. (Україна), Гуніна Л. М. (Україна), Лисенко О. М. (Україна), 

Литвиненко Ю. В. (Україна) 

  

13
00

–15
00

 

 

СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ  В ОЗДОРОВЧО-РЕКРЕАЦІЙНІЙ РУХОВІЙ 

АКТИВНОСТІ РІЗНИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ 

(навчально-оздоровчий комплекс «Олімпійський стиль») 

 

 Модератори:  

Андрєєва О. В. (Україна), Круцевич Т. Ю. (Україна), Довгич О. О. (Україна) 

 



 

ДЛЯ НОТАТОК 



ДЛЯ НОТАТОК 

 



03150




