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ФАКУЛЬТЕТ ЗДОРОВ’Я, ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА ТУРИЗМУ 

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЙ 

 

Кафедра теорії і методики фізичного виховання 

Назва конференції: «Теоретико-методичні засади фізичного виховання в 

закладах освіти» 

Дата проведення: 30.11.2018 р. 

Місце проведення: ауд. 4.301 

Початок: 14.00 

 

 

Кафедра фізичної терапії та ерготерапії 

Назва конференції: «Актуальні проблеми фізичної реабілітації при порушеннях 

різних систем організму» 

Дата проведення: 06.12.2018 р. 

Місце проведення ауд. 1.426 

Початок:  14.00  

 

№ 

п/п 

Доповідачі Теми доповідей 

1.  Згурський А. А. Особливості клінічного обстеження фізичного 

терапевта в терапії болю плечового суглоба 

№ 

п/п 

Доповідачі Теми доповідей 

1. Марченко О.Ю. Проблемне поле гендерного підходу у системі 

фізичного виховання школярів 

2. Пальчук М.Б. Чинники формування ціннісного ставлення до 

занять фізичної культури студентської молоді 

3. Трачук С.В. Аналіз фізичної підготовленості учнівської і 

студентської молоді першого етапу 

впровадження всеукраїнського тестування 

4. Дєдух М.О. Визначення психологічного типу юнаків і дівчат 

до занять фізичними вправами 

5. Кузнецова Л.І. Соціалізація дітей з вадами розумового розвитку 

в процесі АФВ 

6. Іванік О.Б. Гендерно-вікові аспекти рухової активності у 

процесі фізичного виховання 

7. Михальчук А.Д. Новітні педагогічні підходи диференціації 

процесу фізичного виховання учнів молодшого 

шкільного віку 

8. Перегінець М.М., 

Долженко Л.П. 

Змістове наповнення дозвілля старшокласників 

закладів середньої освіти різного типу 
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2.  Калінкін К. Л. Фізична реабілітація осіб із травматичною 

хворобою головного мозку 

3.  Івановська О. Е. 

 

Комплексна програма фізичної реабілітації 

жінок ІІ-го зрілого віку з ожирінням з 

використанням засобів гідрокінезотерапії 

4.  Керестей В. В. 

 

Комплексна програма фізичної реабілітації осіб 

із гострим порушенням мозкового кровообігу 

5.  Дешевий Є. Г. Комплексна реабілітація хворих із торакалгіями 

в умовах спортивно-оздоровчого комплексу 

6.  Кущенко О. О. Динаміка заняттєвої активності у дітей з 

церебральним паралічем під впливом 

ерготерапії 

7.  Грін О. О. Реабілітація осіб з осколковими переломами 

кісток гомілки 

8.  Шаді Абделбасет 

Мохаммад Алхуб 

Особливості фізичної реабілітації при травмах у 

професійному спорті 

9.  Шестопал Н. О. Реабілітація осіб з осколковими переломами 

кісток гомілки 

 

Кафедра психології і педагогіки 

Назва конференції: «Технології психолого-педагогічного супроводу та 

розвитку суб’єктів спортивної діяльності» 

Дата проведення: 13.12.2018 р. 

Місце проведення: ауд. 4.213 

Початок: 14.00 

 

№ 

п/п 

Доповідачі Теми доповідей 

1.  Арнаутова Л. В. Теоретико-концептуальні підходи до проблеми 

подолання стресу у спортивній діяльності 

кваліфікованих спортсменів (огляд іноземної 

історіографії) 

2.  Бородіна Н. В. Проблема мотивації дітей до занять спортом 

3.  Фольварочний І. В. Проблеми гендерної нерівності у спорті та 

шляхи  її запобігання 
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Кафедра здоров’я, фітнесу та рекреації 

Назва конференції: «Актуальні проблеми оздоровчо-рекреаційної рухової 

активності різних верств населення» 

Дата проведення: 24.12.2018 р. 

Місце проведення ауд. 1.410 

Початок:  13.00  

 

№ 

п/п 

Доповідачі Теми доповідей 

1. Андрєєва О. В. Фізична рекреація як складова системи 

оздоровчо-рекреаційної рухової активності 

2. Дутчак М. В. Наукове супроводження імплементації в Україні 

Глобального плану з рухової активності ВООЗ 

на 2018–2030 роки: більш активні люди для 

здорового світу  

3. Сущенко Л. П. Інноваційні методи навчання фітнес-тренерів у 

закладах вищої освіти 

4. Благій О. Л. Роль соціальних мереж у працевлаштуванні  та 

підвищенні кваліфікації фахівця з  оздоровчого 

фітнесу 

5. Василенко М. М. Інноваційні методи навчання фітнес-тренерів у 

закладах вищої освіти 

6. Єракова Л. А. Формування здорового способу життя 

студентської молоді з використанням 

інтерактивних технологій 

7. Воробйова А. В. Формування персонального бренду фітнес-

тренера 

8. Горенко З. А. Аналіз підходів до профілактики остеопорозу 

осіб зрілого віку 

9. Довгич О. О. Огляд фітнес трендів 2018-2019 років 

10. Бабич А. О. Особливості побудови занять за системою 

Пілатес з використанням обладнання Cadillac, 

Reformer  для жінок другого періоду зрілого віку 

11. Горпинчук Г. М. Ефективність тренувань із застосуванням 

функціональних петель TRX для жінок першого 

періоду зрілого віку  

12. Гутич І. І. Особливості занять стретчингом з додатковим 

обладнанням 

13. Єременко Н. П. Характеристика інноваційних видів 

акварекреації  

14. Катерина У. М. Зарубіжний досвід сертифікації фітнес-

персоналу 
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15. Кенсицька І. Л. Оцінка рівня сформованості цінностей 

здорового способу життя 

16. Ковальова Н. В. Формування мотивації чоловіків першого 

періоду зрілого віку до занять оздоровчим 

фітнесом 

17. Кириченко В. М. Особливості побудови групових занять з 

використанням TRX  

18. Кунашенко М. А. Особливості побудови високо інтенсивного 

інтервального тренування для осіб різного віку 

та статі 

19. Благій В. О. Проектування програм спортивної анімації з 

використанням засобів активного туризму 

20. Левінська К. І. Корекція ризику розвитку серцево-судинних 

захворювань засобами оздоровчо-рекреаційної 

рухової активності 

21. Лисакова Н. М. Онлайн-курси у системі безперервної  освіти 

фітнес-тренера 

22. Мартин П. М. Аналіз підходів до організації оздоровчо-

рекреаційної діяльності в зарубіжних країнах 

23. Омельченко Т. Г.  Сучасні підходи до організації донозологічної 

діагностики дітей молодшого шкільного віку 

24. Підгайна В. О. Оцінка фізичної підготовленості юнаків 16-17 

років 

25. Стрижак А. О. Особливості використання засобів орієнтування 

на місцевості у спортивній анімації 

26. Тихоненко Г. Ф. Порівняльна характеристика фітнес-клубів 

різних категорій 

27. Томіліна Ю. І. Вплив занять за системою Пілатес на 

інтенсивність болю у відділах хребта жінок 

першого періоду зрілого віку 

28. Ужвенко В. А. Формування мотивації студентів до оздоровчо-

рекреаційної рухової активності 

29. Хрипко І. В. Особливості побудови оздоровчо-рекреаційних 

занять черліддінгом для дітей дошкільного віку 

30. Шиманський Г. М.  Ефективність комплексного використання 

фітнес та СПА-технологій в корекції 

психоемоційного стану жінок першого періоду 

зрілого віку 

31. Щур Ю. В. Особливості побудови фітнес-програм для 

жінок другого періоду зрілого віку 

32. Сога С. М. Реакція  серцево-судинної системи на подолання 

дистанцій різних ступенів складності в 
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спортивному туризмі 

33. Нагорна А. О.  Використання інформаційних технологій в 

програмах корекції маси тіла жінок зрілого віку 

34. Кадієва М. В. Скелелазіння в програмах  спортивної анімації 

для дітей молодшого шкільного віку 

 

Кафедра медико-біологічних дисциплін 

Назва конференції: «Медико-біологічні проблеми підготовки спортсменів» 

Дата проведення: 20.02.2019 р. 

Місце проведення: ауд. 2.403 

Початок: 14.00 

 

№ 

п/п 

Доповідачі Тема доповіді 

1. Сосновський В. В. Оцінка ефективності адаптації атлетів 

швидкісно-силових видів спорту після 

перебування в умовах середньогір`я 

2. Поліщук А. О. Термінова та довготривала адаптаційні реакції 

довгих некодуючих РНК у відповідь на фізичні 

навантаження   

3. Гончаренко О. Ю. Зміни імунної реактивності під час 

тренувального процесу баскетболістів 

4. Хмельницька Ю. К. Функціонування кардіореспіраторної системи 

та енергозабезпечення організму 

кваліфікованих спортсменів, які  

спеціалізуються в лижних перегонах у процесі 

подолання підйомів різної складності 

5. Седукін Д. В. Вплив різних видів фізичних вправ на розвиток 

спеціальної витривалості у кікбоксингу 
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ПРОГРАМА ЗАСІДАНЬ КРУГЛИХ СТОЛІВ  

 

Кафедра теорії і методики фізичного виховання 

Тематика засідання круглого столу: «Особливості освітньої професійної 

програми спеціальності 017 Фізична культура і спорт (спеціалізації Фізичне 

виховання)» 

Дата проведення: 05.11.2018 р. 

Місце проведення: ауд. 4.301 

Початок: 14.00 
 

 

Кафедра медико-біологічних дисциплін 

Тематика засідання круглого столу: «Нові погляди на функції структурних 

білки скелетном`язових саркомерів» 

Дата проведення: 14.11.2018 р. 

Місце проведення: ауд. 2.403 

Початок: 14.00 

 

№ 

п/п  

Доповідачі Теми доповідей 

1.  

Круцевич Т.Ю. 

Освітньо-професійна програма  «Фізичне 

виховання» Другого (магістерського) рівня вищої 

освіти 

за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт 

галузі знань 01 Освіта/Педагогіка 

Кваліфікація: Магістр з фізичної культури і спорту 

за 

 спеціалізацією «Фізичне виховання» 

2.  Трачук С.В. Практика за профілем майбутньої роботи базова 

складова для майбутньої практичної діяльності 

бакалаврів напряму Фізичне виховання 

3.  Кривчикова О.Д. Перспективи вдосконалення базової дисципліни 

«Фізичне виховання в ЗВО» в рамках магістерської 

програми спеціалізації фізичне виховання  

4.  Долженко Л.П., 

Пальчук М.Б. 

Структура дисципліни «Фізичне виховання в 

освітній і виробничій сферах» 

№ 

п/п  

Доповідачі Теми доповідей 

1. Шушуєв Д. І. Роль актоміозинового двигуна у м`язовій діяльності 

2. Верега К. Г. Роль тітіну у процесах гіпертрофії  м`язових 

волокон 
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Кафедра туризму 

Тематика засідання круглого столу: «Актуальні проблеми розвитку туризму в 

Україні» 

Дата проведення: 14.12.2018 р. 

Місце проведення: ауд. 4.100 

Початок: 14.00 

 
 

№ 

п/п 

Доповідачі Теми доповідей 

1. Бабушко С. Р. Тенденції розвитку туристичної освіти в Україні 

2. Попович С. І. Тенденції розвитку внутрішнього туризму в Україні 

3. Бейдик О. О.  Вивчення та введення до туристично-екскурсійного 

обігу нових туристичних ресурсів 

4. Фастовець О. О. Спеціалізовані види туризму як тренд розвитку 

регіону 

5. Антонишин А. П. Розвиток авто-мото туризму в Україні 

6. Сокол Т. Г. Актуальні проблеми розвитку екскурсійної 

діяльності в Україні 

7. Опанасюк Н. А. 

 

Проблеми правореалізації Закону України «Про 

туризм» 

8. Забалдіна Ю. Б. 

 

Методологія визначення ефективності бренду 

дестинації інструментами Google Analytics 

9. Ковешніков В. С. Інноваційні форми розвитку туризму 

10. Приймаченко Н. С. 

 

Інноваційні форми розвитку туристичного 

підприємства у сучасних економічних умовах  

11. Шинарьов А. О. 

 

Просування на вітчизняний та міжнародний ринки 

туристично-екскурсійного продукту ПрАТ 

«Укрпрофтур» 

 

3. Кочетков Т. О. Сателітні клітини та регенерація м`язових волокон 

4. Машкова О. О. Дистрофін та його участь у м`язовому скороченні 



11 

Кафедра фізичної терапії та ерготерапії 

Тематика засідання круглого столу: «Актуальні питання фізичної терапії 

хворих із вогнепальними і травматичними ураженнями» 

Дата проведення: 21.01.2019 р. 

Місце проведення: ауд. 1.426 

Початок: 14.00 

 

№ 

п/п 

Доповідачі Теми доповідей 

1.  
Остроушко А. Д. 

 

Фізична терапія осіб із вогнепальними ураженнями 

плечового суглобу 

2.  
Грін С. О. 

 

Реабілітація осіб з осколковими переломами кісток 

гомілки 

3.  
Шестопал Н. О. 

 

Комплексна реабілітація осіб із вогнепальними 

ураженнями верхньої кінцівки 

 

Кафедра здоров’я, фітнесу та рекреації 

Тематика засідання круглого столу: «Проектування та реалізація програм 

оздоровчо-рекреаційної рухової активності різних верств населення» 

Дата проведення: 21.02.2019 р. 

Місце проведення: ауд. 1.410 

Початок:  14.00 

 

№ 

п/п 

Доповідачі Теми доповідей 

1. Андрєєва О. В. Зарубіжний досвід проектування та реалізації  

програм оздоровчо-рекреаційної рухової активності 

різних груп населення  

2. Благій О. Л. Вітчизняний досвід проектування та реалізації  

програм оздоровчо-рекреаційної рухової активності 

різних груп населення 

3. Василенко М. М. Прикладні аспекти проектування програм  

оздоровчо-рекреаційної діяльності різних груп 

населення  
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ПРОГРАМА СЕМІНАРІВ 

 

Кафедра теорії і методики фізичного виховання 

Тема семінару: «Компетентнісний підхід при викладанні професійно-

орієнтованих дисциплін спеціальності 014 Середня освіта (Фізична культура)» 

Дата проведення: 01.11.2018 р. 

Місце проведення: ауд. 4.301 

Початок: 14.00 

 

 

Кафедра фізичної терапії та ерготерапії 

Тема семінару: «Актуальні проблеми проблеми фізичної терапії та ерготерапії» 

Дата проведення: 23.11.2018 р. 

Місце проведення: ауд. 1.426 

Початок: 14.00 

 

№ 

п/п 

Доповідачі Теми доповідей 

1. 
Лазарєва О. Б. Сучасні проблеми розвитку фізичної терапії та 

ерготерапії в Україні 

2. Терещенко А. С. Сфери професійного впливу та перспективи 

розвитку ерготерапії в Україні 

3. Магась В. Ю. Cучасний погляд на розвиток професії «Фізична 

терапія» в Україні 

№ 

п/п 

Доповідачі Теми доповідей 

1. Круцевич Т.Ю. Професійно-орієнтовані дисципліни спеціальності 

014 Середня освіта (Фізична культура) якісна 

складова підготовки майбутніх викладачів фізичної 

культури 

2. Дєдух М.О. Перспективи вдосконалення перспективи (методика 

туристично-кразнавчої роботи в школі) 

3. Трачук С.В. Педагогічна діагностика: інформаційний портфеліо 

майбутнього вчителя фізичної культури 

4. Кузнецова Л.І. Вдосконалення професійно-орієнтованої 

дисципліни  (організація фізичного виховання в 

дошкільних навчальних закладах для спеціальності 

014 Середня освіта (Фізична культура) 

5. Холодова О.С. Основні вектори роботи при підготовці бакалаврів 

спеціальності 014 Середня освіта (Фізична 

культура) в рамках дисципліни Теорія і методика 

викладання фізичної культури в ЗПСО 
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4. Згурський А.О. Науково-доказова практика в фізичній терапії при 

травмах та захворюваннях опорно-рухового 

апарату 

 

Кафедра  туризму 

Тема семінару: «Фахово-орієнтовані дисципліни: досвід та перспективи 

викладання» 

Дата проведення: 21.03.2019 р. 

Місце проведення: ауд. 4.100 

Початок: 15.00 
 

№ 

п/п 

Доповідачі Теми доповідей 

1. Бабушко С. Р. 

 

Розвиток медіа компетентності здобувачів другого 

(магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 

242 Туризм 

2. Попович С. І.  

 

Інноваційні методи викладання дисципліни 

«Туристичне краєзнавство» 

3. Антонишин А. П. 

 

Туристично-краєзнавчі експедиції  зі студентами 

спеціальності 242 Туризм 

4. Рекун Н. М.  

 

Базові принципи розробки спецкурсу з іноземної 

мови для сфери туризму  

5. Опанасюк Н. А. 

 

Новітні форми викладання навчальної дисципліни 

«Основи туристичного права України» у закладах 

вищої освіти 

6. Приймаченко Н. С. 

 

Розвиток професійних компетентностей майбутніх 

фахівців сфери туризму засобами профільних 

дисциплін  

7. Фастовець О. О. Інновації у викладанні фахово-орієнтованих  

дисципліни  для здобувачів  рівня бакалавр  за 

спеціальністю 242 Туризм 

8. Ковешніков В. С. Специфіка викладання туризмознавчих дисциплін на 

другому (магістерському) рівні вищої освіти 

9. Галицька М. М. 

 

Педагогічні умови формування у майбутніх фахівців 

сфери туризму готовності до іншомовної комунікації 

10. Сокур І. О. 

 

Інтерактивні ігри у розвитку іншомовної 

компетентності майбутніх фахівців сфери туризму 

11. Забалдіна Ю. Б. Викладання курсу «Управління туристичними 

дестинаціями» для здобувачів другого 

(магістерського) рівня вищої освіти 

12. Шинкарьов А. О.  

 

Інноваційні технології викладання економічних 

дисциплін для майбутніх фахівців сфери туризму 

13. Безносюк О. І. Впровадження проектної діяльності в навчальні 
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дисципліни туристичного спрямування 

 

Кафедра медико-біологічних дисциплін 

Тема семінару: «Медико-біологічні засоби підвищення працездатності у видах 

спорту з розвитком витривалості» 

Дата проведення: 10.04.2019 р. 

Місце проведення: ауд. 2.403 

Початок: 14.00 

 

№ 

п/п 

Доповідачі Теми доповідей 

1. Осипенко Г. А. Біохімія скелетних м'язів, їх енергетика та адаптація 

до фізичних тренувань 

2. Мазур Ю. Ю. Використання кето-дієт для підвищення витривалості  

3. Дроздовська С. Б. Генетичні маркери, що сприяють розвитку 

витривалості 

4. Станкевич Л. Г. Можливості індивідуальної корекції тренувального 

процесу у спортсменів, тренованих на витривалість 

5. Кропта Р. В. Показники аеробно-анаеробного переходу як основа 

дозування фізичних навантажень для розвитку 

витривалості 

6. Палладіна О. Л. Основи спортивного харчування 
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ТРЕНЕРСЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЙ 

 

Кафедра спортивних видів гімнастики 

Назва конференції: «Статодинамiчна стiйкiсть як основа технiчноï підготовки 

тих, які займаються спортивними видами гiмнастики» 

Дата проведення: 23.01.2019 р. 

Місце проведення: ауд. 3.176  

Початок: 14.00 

 

№ 

п/п 

Доповідачі Теми доповідей 

1. Максимова Ю. А. Складова статичних вправ та статодинамічній 

підтримці тіла спортсменів у змагальній 

діяльності спортсменів, які спеціалізуються у 

спортивних видах гімнастики 

2. Терещенко І. А., 

Левчук Т. М., 

Крупеня С. В. 

Статоіинетична стійкість студентів першого курсу 

НУФВСУ 

 

3. Максимова Ю. А., 

Денисенко В. Д. 

Внесок кожного з партнерів у підтримку 

рівноваги при виконанні акробатичних пірамід 

(основна стійка: в плечах нижнього, в руках 

нижнього, на голові нижнього) 

4. Омельянчик О. О., 

Салямін Ю. М., 

Верняєв О. Ю. 

Технологія підготовки гімнастів до вищих 

досягнень на змаганнях (на матеріалі фіналів 

багатоборства чоловіків) 

5. Максимова Ю. А., 

Салямін Ю. М. 

Вдосконалення координації рухів юних акробатів 

з використанням стрибкових вправ на батуті 

6. Андрєєва Н. О. Статодинамічна стійкість тіла гімнасток 11-13 

років 

7. Омельянчик О. О., 

Верняєв О. Ю., 

Добровольський Е. А. 

Сучасний підхід до складання змагальних 

композицій в гімнастиці спортивній. 

8. Добряк О. О. Порівняльний аналіз складності змагальних 

композицій згідно з новими правилами змагань у 

групових вправах художньої гімнастики 
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Кафедра інноваційних та інформаційних технологій у фізичній культурі і 

спорті 

Назва конференції: «Застосування інноваційних технологій у фізичній культурі 

і спорті на сучасному етапі» 

Дата проведення: 24.01.2019 р. 

Місце проведення: ауд. 4.101 

Час проведення: 14.00 

 

№ 

п/п 

Доповідачі Теми доповідей 

1. Шинкарук О. А., 

Денисова Л. В.,  

Усиченко В. В.  

Дослідження впливу  інформаційно-

комунікаційних технологій на фізичне та психічне 

здоров’я людини 

2. Лисенко О. М. 

 

Сучасні підходи до оцінки порога анаеробного 

обміну спортсменів 

3. Юхно Ю. О.  Сучасні інформаційні технології в практиці спорту 

4. Бишевець Н.Г., 

Лихолай А.С.  

 

Інформаційно-комунікаційні технології в 

олімпійській освіті у процесі навчання дітей та 

молоді 

5. Яковенко О. О. 

 

Підвищення ефективності навчального процесу 

шляхом впровадження інноваційних технологій" 

6. Хмельницька І. В. Використання методу моделювання у спорті 

7. Юрченко О. А. 

 

Особливості статодинамічної постави дітей 

молодшого шкільного віку з послабленим зором у 

процесі адаптивного фізичного виховання 

8. Герасименко С. О. 

 

Галузеві інформаційні технології у туризмі 

9. Харченко Л. А.  

 

Використання комп’ютерних технологій в 

освітньому процесі студентів ВНЗ у сфері фізичної 

культури і спорту 

10. Вишневецька В. П. 

 

Система інформативних компетентностей та їх 

вплив на конкурентоспроможність фахівця сфери 

фізичної культури і спорту 

11. Степаненко О. О. 

 

Контроль якості знань студентів засобами 

MOODLE 

12. Строганов С. В., 

Сергієнко К. М.  

Профілактика та корекція порушень опорно-

ресорних властивостей стопи юних баскетболістів 

13. Колчин М. С. 

 

Дослідження  вікових особливостей розвитку дітей 

3 та 4 років та обґрунтування об’єктивних 

передумов ранньої спеціалізації в художній 

гімнастиці 
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14. Ткачук М. І.,  

Сергієнко К.М.  

Програма тренувань гирьовим фітнесом чоловіків 

першого зрілого віку для зменшення жирової маси 

15. Блажко Н. А. 

 

Сучасні  погляди на особливості підготовки і 

змагальну діяльність спортсменів в складно 

координаційних видах спорту та черлідингу   

 

Кафедра  професійного, неолімпійського та адаптивного спорту 

Назва конференції: «Сучасний спорт як система знань та галузь практичної 

діяльності» 

Дата проведення: 30.01.2019 р. 

Місце проведення: ауд. 6.507 

Початок: 14.00 
  

№ 

п/п 

Доповідачі Теми доповідей 

1. Матвєєв С.Ф. Напрями підвищення якості науково-педагогічної 

діяльності викладачів 

2. Кропивницька Т. А.  Реформування вітчизняної системи спорту  в 

контексті європейського вектору розвитку 

3. Маринич В.Л. Гуманістичний потенціал спортивної роботи у 

закладах позашкільної освіти 

4. Краснянський К. В. Організаційні засади комплексних змагань з 

неолімпійських видів спорту 

5. Ярмоленко М.А. Теоретико-методологічні основи удосконалення 

тренувального процесу спортсменів з відхиленнями 

розумового розвитку (на матеріалі ігрових видів 

спорту) 

 

Кафедра футболу 

Назва конференції: «Зміст та структура системи підготовки спортивного 

резерву у футболі на сучасному етапі: проблеми та перспективи» 

Дата проведення: 01.02.2019 р. 

Місце проведення: ауд. 5.203 

Час проведення: 14.00 

 

№ 

п/п 

Доповідачі Теми доповідей 

1. Ніколаєнко В. В., 

Лисенчук Г. А. 

Характеристика сучасної системи підготовки юних 

спортсменів в дитячо-юнацькому футболі 

2. Байрачний О. В. Темперамент тренера як фактор успішності його 

роботи в системі ДЮСШ 

3. Чопілко Т. Г.,  

Гончарук А.І. 

Методика планування спеціальної фізичної 

підготовки арбітрів високої кваліфікації у футболі  
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4. Золотухін В. В., 

Іванов П. П. 

Особливості проведення Всеукраїнських дитячо-

юнацьких змагань з футболу  

5. Бойченко С. В., 

Залойло В. В. 

Особливості підготовки студентських команд з 

футболу 

6. Бабенко Д. В. Зміст та спрямованість психологічного 

забезпечення у футболі на різних етапах 

багаторічної підготовки 

7. Волощук Н. А. Сучасна система підготовки футбольних арбітрів 

України 

8. Разманов Ю. Ф. Психологічна характеристика особистості тренера 

в футболі 

9. Ревега В. І. Особливості відбору юних футболістів на етапі 

спортивної спеціалізації 

 

Кафедра спортивних ігор 

Назва конференції: «Удосконалення змагальної діяльності кваліфікованих 

спортсменів у спортивних іграх» 

Дата проведення: 05.02.2019 р.   

Місце проведення: ауд. 5.303  

Початок: 14.00  

 

№  Доповідачі Теми доповідей 

1.  Шутова С. Є., 

Ткаченко М.І. 

Особливості розвитку сучасного баскетболу та 

напрямки наукових досліджень 

2.  Нагорна В. О. Аналіз програм підготовки 

висококваліфікованих та кваліфікованих 

більярдистів до головних змагань року 

3.  Шльонська О. Л., 

Скрипка С. М. 

Особливості застосування техніко-тактичних дій 

у змагальній діяльності кваліфікованими 

волейболістами різного амплуа 

4.  Серебряков О. Ю.  Характеристика спортивної успішності високо 

кваліфікованих хокеїстів в Україні 

5.  Петренко Г. В.  Історичні аспекти формування особливостей 

змагальної діяльності кваліфікованих тенісистів 

6.  Муха В. О. Інтегральна підготовка кваліфікованих регбістів 

7.  Константиновська Н. О., 

Назаренко Л. І. 

Удосконалення змагальної діяльності 

кваліфікованих спортсменів у баскетболі 

8.  Гопей М. М.,  

Крайнюк О. Б. 

Вплив суддівства на змагальну діяльність 

кваліфікованих баскетболістів 

9.  Мершавка В. М., 

Шмаглій В. В. 

Аналіз індивідуальних особливостей техніко-

тактичної підготовки  висококваліфікованих 
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спортсменів у тенісі настільному 

 
 

 

Кафедра хореографії і танцювальних видів спорту 

Назва конференції: «Науково-методична конференція кафедри                                                 

хореографії і танцювальних видів спорту» 

Дата проведення: 22.02.2019 р. 

Місце проведення: ауд. 3.101 

Початок: 14.00 

 

№ 

п/п 

Доповідачі Теми доповідей 

1. Соронович І. М. Особливості функціональної підготовки 

кваліфікованих спортсменів у спортивних танцях 

2. Стельмах В. А. Класичні танці як засіб підвищення майстерності в 

спортивних танцях 

3. Хом’яченко О.О. Значення та особливості передзмагальної розминки 

у спортивних танцях 

4. Калужна О. М. Значущість фізичної підготовки у тренувальному 

процесі спортсменів на етапі попередньої базової 

підготовки у спортивних танцях 

5. Чернявський І.С. Побудова річної підготовки, що характерна для 

спортсменів різної кваліфікації у спортивних танцях 

6. Лук'янченко Т. А. Спортивні танці, як засіб залучення людей зрілого 

віку до фізичної активності 
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ПРОГРАМА ЗАСІДАНЬ КРУГЛИХ СТОЛІВ 

 

Кафедра спортивних ігор 

Тематика засідання круглого столу: «Характеристика професійної компетенції 

тренера. інноваційні підходи підготовки успішного тренера» 

Дата проведення: 25.10.2018 р. 

Місце проведення: ауд. 3.176 

Початок: 14.00 

 

Тематика засідання круглого столу: «Сучасні погляди на тренерську 

діяльність: проблеми, перспективи та практичні рекомендації» 

Дата проведення: 21.11.2018 р. 

Місце проведення: ауд. 1.104 

Початок: 14.00 

 

№ 

п/п 

Доповідачі Теми доповідей 

1. Marty Carter  

Andrew Hammon   

Сучасні погляди на тренерську діяльність: 

проблеми, перспективи та практичні рекомендації 

 

 

Кафедра спортивних видів гімнастики 

Тематика засідання круглого столу: «Аналіз підготовки студентів кафедри 

спортивних видів гімнастики до всеукраїнської та всесвітньої універсіад»  
Дата проведення: 26.12.2018 р. 

Місце проведення: ауд. 3.176 

Початок: 14.00 

 

№ 

п/п 
Доповідачі Теми доповідей 

1. Омельянчик О. О., 

Добровольський Е. А. 

Ретроспективний аналіз виступів студентів 

НУФВСУ у всесвітніх універсіадах зі спортивної 

гімнастики (чоловіки) 

2. Андрєєва Н. О., 

Добряк О. О. 

Ретроспективний аналіз виступів студентів 

НУФВСУ у всесвітніх універсіадах з художньої 

гімнастики 

3. Максимова Ю.А., Аналіз виступу українських акробатів на ІІІ літніх 

№ 

п/п 
Доповідачі Теми доповідей 

1. Марк Холл Три рівні впливу тренера на своїх вихованців: 

фізичний, інтелектуальний (тактичний) та 

духовний 
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Салямін Ю.М. юнацьких Олімпійських іграх в Буенос-Айресі 

 

Кафедра хореографії і танцювальних видів спорту 

Тематика засідання круглого столу: «Особливості та специфіка змагальної 

діяльності у спортивних танцях» 

Дата проведення: 26.04. 2019 р. 

Місце проведення: ауд. 3.101 

Початок: 14.00 

 

№  

п/п 

Доповідачі Теми доповідей 

1. Соронович І. М. Особливості функціонального забезпечення 

змагальної діяльності з урахування специфіки 

суддівства у СТ 

2.  Хом’яченко О.О. Вдосконалення координаційних здібностей 

танцівників на етапі підготовки до вищих 

досягнень з урахуванням виду обраної 

спеціалізації. проблема побудови підготовки 

спортменів високої кваліфікації до змагань у 

спортивних танцях 

3. Чернявський І.С.   Проблема побудови підготовки спортменів високої 

кваліфікації до змагань у спортивних танцях 

4. Нєлєнсон В. А. Система Gyrotonic як допоміжний засіб розвитку 

фізичних якостей у спортивних танцях 

5. Ляшенко Д.А. Розвиток гнучкості в спортивних танцях в дітей 

віком 4-7 років 

 

Кафедра професійного, неолімпійського та адаптивного спорту 

Тематика засідання круглого столу: «Концепції підготовки спортсменів 

збірної команди України до Всесвітніх Ігор 2021» за участі СКУ та національних 

спортивних федерацій» 

Дата проведення: 26.04.2019 р. 

Місце проведення: ауд. 1.104 

Початок: 12.00
 

 
№ 

п/п  

Доповідачі Теми доповідей 

1. Кропивницька Т. А. Проблеми та перспективи підготовки спортсменів у 

не олімпійських видах спорту 
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ПРОГРАМА СЕМІНАРІВ 

 

Кафедра футболу 

Тема семінару: «Футбольний арбітраж в Україні: розвиток та перспективи» 

Дата проведення: 30.11.2018 р. 

Місце проведення: ауд. 5.203 

Час проведення: 14.00 

 
№ 
п/п 

Доповідачі Теми доповідей 

1. Бойко С. М.  Перспективи розвитку професії -    

футбольний арбітр 

 

Кафедра хореографії і танцювальних видів спорту 

Тема семінару: «Сучасні тенденції підготовки у танцювальних видах 

спорту» 

Дата проведення: 21.12.2018 р. 

Місце проведення: ауд. 3.101 

Початок: 14.00 

 
№ 
п/п 

Доповідачі Теми доповідей 

1. Рожкова Т. А. Регуляція передстартових станів 

спортсменів, які спеціалізуються у 

спортивних танцях 

2. Калужна О. М. Техніко-тактична підготовка спортсменів 

високого класу у спортивних танцях 

3. Соронович І. М. Особливості організації змагань зі 

спортивних танців на сучасному етапі 

4. Чернявський І. С.  Проблеми розвитку адаптивного спорту 

5. Дьоміна А. А. Передумови та історичні особливості 

виникнення сучасних танців 

6. Бойко О. В. Особливості роботи тренерів на етапах 

початкової та базової підготовки  
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ФАКУЛЬТЕТ СПОРТУ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ 

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЙ 

 

Кафедра водних видів спорту 

Назва конференції: «Побудова тренувального процесу висококваліфікованих 

спортсменів, які спеціалізуються у водних видах спорту з урахуванням вимог 

змагальної діяльності» 

Дата проведення: 16.11.2018 р. 

Місце проведення: ауд. 8.1 

Початок: 14.00 

 

№ 

п/п 

Доповідачі Теми доповідей 

1. Дяченко А. Ю. Моделювання  характеристик потужності та 

ємності  енергозабезпечення роботоздатності 

кваліфікованих веслувальників на байдарках в 

умовах зростаючої втоми 

2. Шкребтій Ю. М. Впровадження програми  дисципліни «Теорія і 

методика тренерської діяльності в обраному виді 

спорту» у навчальний процес кафедри водних 

видів спорту  

3. Костікова С. Д. Критерії відбору дітей до занять спортивним 

плаванням 

4. Подосінова Л. П. Шляхи підвищення ефективності техніки 

плавання брасом у кваліфікованих плавців  

5. Русанова О. М.  Режими тренувальних навантажень, спрямовані 

на підвищення  ефективності функціонального 

забезпечення змагальної діяльності 

кваліфікованих спортсменів у веслуванні 

академічному 

6. Євпак Н. О. Комплексна оцінка спеціальної підготовленості 

кваліфікованих спортсменок, які спеціалізуються 

у водному поло 

7. Домбровський В. О. Основи побудови процесу навчання плаванню 

студентів на курсі «ТМП» плавання з 

використанням інноваційних технологій 

8. Очеретько Б. Є. Реактивні властивості кардіо-респіраторної 

системи і особливості прояву фізичної 

працездатності кваліфікованих спортсменів    

9. Фролов Ю. М. Основи  тренувального процесу для розвитку 

силових якостей кваліфікованих плавців  
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Кафедра біомеханіки та спортивної метрології 

Назва конференції: «Біомеханічні технології у фізичному вихованні і спорті» 

Дата проведення: 18.12.2018 р. 

Місце проведення: ауд. 4.212 

Початок: 12.00 

 

№ 

п/п 

Доповідачі Теми доповідей 

1.  Коробейніков Г. В. Зв'язок мотивації із нейродинамічними 

функціями у елітних спортсменів 

2.  Кашуба В. О., 

Ричок Т. М. 

Підвищення рівня теоретичних знань 

підлітків з вадами слуху з застосуванням 

сучасних мультимедіа інформаційних систем 

3.  Гамалій В. В., 

Хабінець Т. О. 

Стійкість рівноваги тіла людини під час 

занять спортом 

4.  Маслова О. В. 

 

Досвід застосування здоров’яформуючих 

технологій в процесі адаптивного фізичного 

виховання школярів з порушенням слуху 

5.  Антомонов М. Ю. 

 

Використання методів математичного 

аналізу наукових досліджень 

6.  Хмельницька І. В. Удосконалення технічних дій 

висококваліфікованих лижників з 

порушенням слуху на основі комп’ютерного 

моделювання  

7.  Носова Н. Л., 

Бондар О. М. 

 

Характеристика морфологічних ознак 

фізичного розвитку школярів у процесі 

фізичного виховання 

8.  Гончарова Н. М., 

Костюченко О. М. 

 

Концептуальні підходи здоров’яформуючої 

діяльності в процесі фізичного виховання 

дітей шкільного віку 

9.  Жирнов О. В., 

Шевчук О.М. 

Кінематичні особливості розбігу 

кваліфікованих стрибунів у довжину 

10.  Харкавлюк-Балакіна Н. В. Здоров'язберігаючі технології як засіб 

профілактики передчасного старіння людини 

11.  Міщенко В. С. Індивідуальні особливості 

психофізіологічного стану спортсменів за 

умови тренувальних навантажень  

12.  Ткачова А. І. Особливості просторової організації тіла 

жінок першого зрілого віку  

13.  Сущик В. Ф. Підвищення рівня фізичного стану чоловіків 

зрілого віку другого періоду засобами 

оздоровчого плавання 
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14.  Вржесневська Г. І. Диференційований підхід до організації 

фізичного виховання студентів спеціальних 

медичних груп  

 

Кафедра спортивних єдиноборств та силових видів спорту        

Назва конференції: «Управління тренувальним процесом кваліфікованих 

спортсменів у силових видах спорту та єдиноборствах на основі сучасних 

технологій моделювання та контролю основних характеристик їх підготовки» 

Дата проведення: 20.12.2018 р. 

Місце проведення: ауд. 3.161 

Початок: 11.00 

 

№ 

п/п 

Доповідачі Теми доповідей 

1. Олешко В. Г., 

Деха Н. М. 

Аналіз змагальної діяльності кваліфікованих 

важко-атлетів у зв’язку з затвердженням нових 

вагових категорій. 

2. Штанегей Д. В., 

Коробейніков Г. В. 

Індивідуальні особливості формування показників 

спеціальної працездатності боксерів високої 

кваліфікації. 

3. Григоренко О. В. Техніко-тактичні дії висококваліфікованих борців 

в умовах сучасних правил змагань. 

4. Васильїв В. Д. Удосконалення техніки ударних атакуючих дій 

спортсменів у єдиноборствах на етапі 

спеціалізованої базової підготовки 

5. Чебанова К. В. Ката на візках – перспективи включення в 

програму Паралімпіських ігор 

 

Кафедра менеджменту і економіки спорту 

Назва конференції: «Соціально-економічні та організаційно-управлінські 

проблеми розвитку фізичної культури і спорту» 

Дата проведення: 24.01.2019 р. 

Місце проведення: ауд. 4.212  

Початок: 14.00
 

 

№ 

п/п 

Доповідачі Теми доповідей 

1. Мічуда Ю. П.   Підприємництво у олімпійському спорті як об’єкт 

наукового аналізу 

2. Свистунов С. В. Стратегія розвитку системи управління спортивною 

організацією 

3. Приймак М. М. Комунікативні якості та навички у професійній 
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діяльності фахівців спорту  

4. Калита Л. В. Мотивація персоналу ФСТ «Спартак» 

5. Лисенко І. А. Особливості управління діяльністю спортивних 

шкіл на сучасному  етапі розвитку дитячо-

юнацького спорту в Україні 

6. Попрозман О. І. Особливості створення та функціонування 

спортивних клубів, проблеми їх розвитку 

7. Ярмолюк О. В. Сучасні тенденції в сфері інформаційно-

комунікаційних технологій в олімпійському 

спонсорстві 

8. Вареник О. М. Здоров’язберігаючі технології сфери фізичної 

культури і спорту в контексті розвитку «зеленої 

економіки» 

9. Гонтарук О. М. Проблеми та особливості розвитку сфери фізичної 

культури і спорту в контексті державно-приватного 

партнерства   

10. Мустафа Ісмаїл Умови формування організаційних  основ 

застосування  маркетингу  в футболі Лівану 

11. Акімова-

Терновська М. П. 

Зарубіжний досвід організаційно-управлінського 

забезпечення розвитку оздоровчих видів 

гімнастики 

 

Кафедра легкої атлетики, зимових видів та велосипедного спорту 

Назва конференції: «Розвиток сучасної легкої атлетики та зимових видів спорту 

в Україні» 

Дата проведення: 30-31.01.2019 р. 

Місце проведення: ауд. 2.319 

Початок: 14.00 

 

№ 

п/п 

Доповідачі Теми доповідей 

1.  Бобровник В. І. Формування технічної майстерності в видах на 

витривалість. 

2.  Колот А. В. Темпо-ритмова структура і параметри бігових кроків 

у висококваліфікованих бігунів на 100 м. 

3.  Домарадська Г. Г. Удосконалення техніки бігу на 5 км. 

4.  Левчик М. М. Динаміка показників спеціальної підготовленості 

бігунів на середні дистанції в річному циклі 

підготовки. 

5.  Совенко С. П. Техніка спортсменів світового рівня, які 

спеціалізуються в спортивній ходьбі на 20 км 
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6.  Крушинська Н. М. Планування річного тренувального макроциклу у 

марафонському бігу на етапі максимальної реалізації 

індивідуальних можливостей. 

7.  Саволайнен О. В. Підготовка юних легкоатлетів у ДЮСШ. 

8.  Хуртик Д. В. Технологія вдосконалення технічних дій 

висококваліфікованих лижників-гонщиків з 

порушенням слуху. 

9.  Єфанова В. В., 

Смірнова З. Д. 

Взаємозв'язок гомологаційних характеристик лижних 

трас з характером реалізації функціональних 

можливостей організму кваліфікованих лижників у 

2018 році. 

10.  Резніченко Н. А. Аналіз засобів технічної підготовки у фігурному 

катанні на ковзанах  на прикладі парного катання. 

 

Кафедра історії та теорії олімпійського спорту 

Назва конференції: «Актуальні проблеми підготовки спортсменів в 

олімпійському спорті (історія, сучасний стан та перспективи)» 

Дата проведення: 21.03.2019 р. 

Місце проведення: ауд. 6.105 

Початок: 14.00 

 

№ 

п/п 

Доповідачі Теми доповідей 

1.  Радченко Л.О. Історичні, організаційні та методологічні засади 

культурно-освітньої складової сучасного 

олімпійського руху 

2.  Дьоміна А.А. Стан жіночого спорту в країнах Північної Африки та 

Близького сходу 

3.  Ші Шеньвень Сталий розвиток та спортивний рух Китаю 

4.  Лях-Породько О.О. Український олімпійській рух в еміграції 

5.  Єременко О. А. Ранній початок занять спортом: проблеми, реалії та 

перспективи 

6.  Улан А. М.  Статистичний аналіз прояву мануальної  

7.  Кроль І. М. Культурна спадщина олімпійського руху в освітній 

діяльності загальноосвітніх навчальних закладів 

8.  Фахмі Р. Змагання в системі річної підготовки легкоатлетів 

високої кваліфікації 

9.  Іваненко Г. О. Олімпійська освіта в навчальному процесі вищих 

навчальних закладів України 
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10.  Тракалюк Т. О. Динаміка показників координаційних здібностей 

спортсменів-танцюристів на етапі спеціалізованої 

базової підготовки 

11.  Маляренко А. П. Сучасні види спорту та форми рухової активності 

у професійно-прикладній фізичній підготовці 

військовослужбовців 

12.  Чувашев О. М. Проблема взаємовпливу фізичних навантажень у 

плаванні та бігу у сучасному п’ятиборстві  

13.  Ромолданова І. О. Культурно-освітні програми Юнацьких Олімпійських 

ігор у системі олімпійської освіти 
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ПРОГРАМА ЗАСІДАНЬ КРУГЛИХ СТОЛІВ 

 

Кафедра легкої атлетики, зимових видів та велосипедного спорту 

Тематика засідання круглого столу: «Підсумки виступу українських 

спортсменів у міжнародних змаганнях 2018 року та подальші перспективи 

розвитку легкої атлетики, зимових видів та велосипедного спорту» 

Дата проведення: 08.11.2018 р. 

Місце проведення: ауд. 2.90 

Початок: 14.00 

 

№ 

п/п 

Доповідачі Теми доповідей 

1.  

Гоцул І. Є. 

Аналіз виступу збірної команди України у 2018 

році та напрямки подальшого удосконалення 

тренувального процесу. 

2.  Бобровник В. І. Формування техніко-тактичної майстерності у 

спортсменів, які спеціалізуються в видах на 

витривалість. 

3.  Колот А. В. Підсумки виступу українських легкоатлетів у 

2018 році в стрибкових видах легкої атлетики. 

4.  Хуртик Д. В. Технологія вдосконалення технічних дій 

висококваліфікованих лижників з порушенням 

слуху. 

5.  Совенко С. П. Аналіз змагальної діяльності спортсменок 

високої кваліфікації, які спеціалізуються в 

спортивній ходьбі на 20 км. 

6.  Крушинська Н. М. Аналіз змагальної діяльності кваліфікованих 

спортсменів, які спеціалізуються у 

марафонському бігу за 2018 рік. 

7.  Єфанова В. В Технічна підготовка фрістайлістів у могулі. 

8.  Смірнова З. Д. Засоби та методи технічної підготовки 

висококваліфікованих лижників-гонщиків. 

 

Кафедра водних видів спорту 

Тематика засідання круглого столу: «Організація і планування навчального 

процесу на кафедрі водних видів спорту у 2018-2019 навчальному році у 

контексті імплементації Закону України «Про вищу освіту»» 

Дата проведення: 16.01.2019 р. 

Місце проведення: ауд. 8.1 

Початок: 15.30 
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№  

п/п 

Доповідачі Теми доповідей 

1.  Шкребтій Ю. М. Стан та напрями підготовки фахівців з водних 

видів спорту в Україні 

2.  Малишева О. Ю. Про організацію прийому в університет в 2019 р. 

3.  Євпак Н. О. Про профорієнтаційну роботу кафедри у 2018-

2019 н.р. 

4.  Кожух Н. Ф. Практикум зі спортивного удосконалення – нові 

підходи 

 

Кафедра спортивних єдиноборств та силових видів спорту 

Тематика засідання круглого столу: «Управління тренувальним процесом 

шляхом корекції техніко-тактичних дій борців вільного стилю на етапі 

підготовки до вищої спортивної майстерності» 

Дата проведення:  16.02.2019 р. 

Місце проведення: ауд. 3.101 

Початок: 13.40 

 

№ 

п/п 

Доповідачі Тема доповіді 

1. Данько Г.В., 

Костюченко В.І. 

Напрями вдосконалення роботи Федерації 

вільної боротьбі у зв’язку зі зміною системи 

відбору спортсменів на Ігри Олімпіад 2020 

року. 

 

Кафедра історії та теорії олімпійського спорту 

Тематика засідання круглого столу: «Олімпійська освіта в системі виховання 

дітей та молоді» 

Дата проведення: 21.02.2019 р. 

Місце проведення: ауд. 4.408 

Початок: 14.00 

 

№  

п/п 

Доповідачі Теми доповідей 

1.  Булатова М. М. Ретроспективний аналіз участі українських 

спортсменів в олімпійських іграх  

2.  Єрмолова В. М. Оцінка олімпійських знань учасників 

культурно-освітнього фестивалю «Олімпійське 

лелеченя – 2018» 

3.  Радченко Л. О. Історичні, організаційні та методологічні засади 

культурно-освітньої складової сучасного 
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олімпійського руху 

4.  Шербашин Я. С. Поширення гуманістичних цінностей серед 

підростаючого покоління (на матеріалі 

футболу) 

5.  Лях-Породько О. О. Олімпіади вільної української молоді та їх 

вплив на патріотичне виховання підростаючого 

покоління 

6.  Єгупов М. В. Суперечності спорту як світоглядний виклик на 

адресу освіти 

7.  Кроль І. М. Культурна спадщина олімпійського руху в 

системі олімпійської освіти  

 

Кафедра менеджменту і економіки спорту 

Тематика засідання круглого столу: «Інноваційні технології  підготовки 

фахівців зі спортивного менеджменту в Україні» 

Дата проведення: 17.05.2019 р. 

Місце проведення: ауд. 4.212 

Початок: 14.00 

 

№ 

п/п 

Доповідачі Теми доповідей 

1. Мічуда Ю. П. Інноваційні підходи до формування змісту 

підготовки спортивних менеджерів 

2. Калита Л. В. Інноваційні технології  у роботі з персоналом 

спортивних організацій громадського сектора 

3. Свистунов С. В. Спортивний менеджер у системі зовнішніх 

комунікацій спортивної організації 

4. Приймак М. М. Маркетинг персоналу як дисципліна 

навчального плану підготовки сучасних фахівців 

зі спортивного менеджменту 

5. Соколинський О. В. Інноваційні підходи до формування у 

спортивних менеджерів навичок підготовки 

інноваційних проектів 
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Кафедра біомеханіки та спортивної метрології  

Тематика засідання круглого столу: «Сучасні біомеханічні та 

психофізіологічні технології у практиці фізичної культури, спорту, фізичної 

терапії та ерготерапії» 

Дата проведення: 24.05.2019 р. 

Місце проведення: ауд. 4.212 

Початок: 14.00 

 

№ 

п/п 

Доповідачі Теми доповідей 

1. Кашуба В. О., 

Ричок Т. М. 

Туристське багатоборство, як засіб підвищення 

рівня фізичного стану підлітків в процесі АФВ 

2. Ткачова А. І. Побудова занять оздоровчим фітнесом жінок 

першого зрілого віку з урахуванням просторової 

організації їх тіла 

3. Гончарова Н. М. 

 

Досвід впровадження здоров’яформуючих 

технологій у процес фізичного виховання дітей 

молодшого шкільного віку 

4. Міщенко В. С. Використання індивідуальних особливостей 

психофізіологічного стану спортсменів за умови 

тренувальних навантажень 

5. Харкавлюк-

Балакіна Н. В. 

Інноваційні підходи до вдосконалення засобів 

підготовки у роликовому спорті 
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ПРОГРАМА СЕМІНАРІВ 

 

Кафедра спортивних єдиноборств та силових видів спорту 

Тема семінару: «Підсумки участі представників важкої атлетики, боротьби 

(вільна, греко-римська, дзюдо) та боксу в чемпіонаті світу 2018 року» 

Дата проведення: 09-11.12.2018 р. (з боксу) 

     17-18.12.2018 р. (з видів боротьби) 

  23-25.12.2018 р. (тренерів з важкої атлетики) 

Місце проведення: (Київ, Конча-Заспа) 

Початок: відповідно до програми 

 

№ 

п/п 

Доповідачі Тема доповіді 

1. Олешко В. Г. 

 

Аналіз змагальної діяльності кваліфікованих важко-

атлетів у зв’язку з затвердженням нових вагових 

категорій 

2. Данько Г. В 

 

Проблеми завершального відбору кандидатів з видів 

боротьби до Ігор Олімпіади 2020 в Токіо 

3. Аксютін В. В. Методика отримання олімпійських ліцензій в 

професійному боксі 

 

Кафедра водних видів спорту 

Тема семінару: «Удосконалення підготовки магістрів зі спорту на кафедрі 

водних видів спорту» 

Дата проведення: 21.12.2018 р. 

Місце проведення: ауд. 8.1 

Початок: 10.00 

 

№ 

п/п 

Доповідачі Тема доповіді 

1. Шкребтій Ю. М. Комплектування тематики з дисципліни «Теорія і 

методика спортивної підготовки у водних видах 

спорту» 

2. Кожух Н. Ф. Компетенції сучасного тренера з плавання  

3. Дяченко А. Ю. Про освітньо-кваліфікаційну характеристику 

магістрів з водних видів спорту 
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Кафедра історії та теорії олімпійського спорту 

Тема семінару: «Безпосередня підготовка спортсменів високої кваліфікації до 

головних змагань – Олімпійських ігор і чемпіонатів світу (сучасний стан, 

проблеми та перспективи)» 

Дата проведення: 19.04.2019 р. 

Місце проведення: ауд. 6.408 

Початок: 14.00 

 

№ 

п/п 

Доповідачі Теми доповідей 

1.  Платонов В. М.  Структура і зміст безпосередньої підготовки 

спортсменів високої кваліфікації до головних 

змагань 

2.  Павленко Ю. О. Етап безпосередньої підготовки до змагань у 

сучасному п’ятиборстві 

3.  Козлова О. К. Змагання в системі підготовки спортсменів 

високої кваліфікації до Ігор Олімпіад, 

чемпіонатів світу (на матеріалі легкої атлетики) 

4.  Драгунов Л. О.  Змагальна діяльність кваліфікованих 

спортсменів і проблема ефективної підготовки 

до Олімпійських  ігор 

5.  Сушко Р. О. Сучасні підходи до формування інтегральних 

планів підготовки баскетболістів високої 

кваліфікації з урахуванням чинників 

глобалізації спорту 

6.  Височина Н. Л. Психологічне забезпечення підготовки 

спортсменів до головних змагань 

7.  Безмилов М. М.   Підготовка найближчого резерву національних 

збірних команд в ігрових видах спорту (на 

матеріалі баскетболу) 

8.  Сиваш І. С. Підготовка спортсменок високої кваліфікації до 

головних змагань року у художній гімнастиці 
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ФАКУЛЬТЕТ ЗАОЧНОГО НАВЧАННЯ 

 

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЙ 

 

Кафедра спортивної медицини 

Назва конференції: «Актуальні проблеми фізичного перенапруження в 

практиці спортивної підготовки» 

Дата проведення: 21.12.2018 р. 

Місце проведення: ауд. 3.116 

Початок: 14.00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Доповідачі Теми доповідей 

1. Шахліна Л. Я. - Г. Вплив фізичного перенапруження на функціональні 

можливості адаптаційного імунітету спортсмена. 

2. Футорний С. М. Здоров’язберігаючі технології в процесі фізичного 

виховання студентів. 

3. Циганенко О. І. Можливості дієтичного харчування в профілактиці 

порушень імунологічної реактивності в жінок-

спортсменок. 

4 Котко Д. М. Особливості класифікації імуномодуляторів та їх 

біологічна активність в профілактиці порушень 

функцій імунної системи при фізичному 

перевантаженні  

5. Осадча О. І. Інформаційне значення розрахункових 

гематологічних індексів в прогнозуванні ризику 

фізичного перенапруження. 

6. Шматова О. О. Вплив значних фізичних навантажень на 

функціонування гепатобіліарної системи організму. 

7. Маслова О. В. Характеристика психофізичного стану учнів з 

порушеннями слуху. 
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Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін 

Назва конференції: «Соціально-гуманітарні дискурси спорту» 

Дата проведення: 26.12.2018 р. 

Місце проведення: ауд. 2.211 

Початок: 12.15  

 

№ 

п\п 

Доповідачі Теми доповідей 

1. Тимошенко Ю. О. Стан фізичної культури в УРСР у 1920-1930-х 

рр. 

2. Пінчук Є. А. Здоровий спосіб життя як система цінностей і 

динаміка їх становлення у сучасному 

культурцивілізаційному просторі 

3. Довбенко Т. В. Здоровий спосіб життя і його тлумачення в 

історичних центрах розвитку українського 

етносу 

4. Ібрагімов М. М. Філософія спорту 

5. Козьма В. В. Ефективна демократія як нагальна умова 

формування здорового способу життя 

6. Попова О. Б. Соціокультурні інваріанти і вітчизняний вимір 

здорового способу життя 

7. Соколова Н. Д. 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 спортивному закладі вищої освіти» 

Дата проведення: 29.01.2019 р. 

Місце проведення: ауд. 2.213 

Початок: 14.00 

 

№ 

п\п 

Доповідачі Теми доповідей 

1.  Кудря М. М. Інноваційні методи викладання англійської мови: 

новітнє в європейській освітній практиці 

2.  Алексєєнко О. П. Ефективні методи викладання іноземної мови для 

розвитку мовленнєвої компетенції студентів-

спортсменів 

3.  Лук’янець Т. Г. Досвід адаптації наукових спортивних текстів і 

розробки системи вправ до них для написання 
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методичних рекомендацій з дисципліни 

«Професійно орієнтована іноземна мова» у ЗВО 

спортивного профілю 

4.  Коробова І. О. Використання інформаційно-комунікативних 

технологій з метою забезпечення якості освіти у 

спортивних закладах вищої освіти 

5.  Шестопалова І. О. Сучасні підходи до індивідуалізованого навчання 

іноземним мовам 
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ПРОГРАМА ЗАСІДАНЬ КРУГЛИХ СТОЛІВ 

 

 

Кафедра спортивної медицини 

Тематика засідання круглого столу: «Екологічні проблеми спорту» 

Дата проведення: 07.03.2018 р. 

Місце проведення: ауд. 3.116 

Початок: 14.00 

 

№ 

п/п 

Доповідачі Теми доповідей 

1. Уряднікова І. В. Методологічні підходи до організації екологічної 

безпеки на об’єктах спортивної галузі 

2. Заплатинський В. М. Загрози екологічного тероризму на розвиток 

окремих видів спорту 

3. Циганенко О. І. Проблеми екології спорту – сучасній погляд 

 

Кафедра української та іноземних мов 

Тематика засідання круглого столу: «Фахова підготовка іноземних громадян в 

Україні: сучасний стан та перспективи розвитку» 

Дата проведення: 23.04.2019 р. 

Місце проведення: ауд. 2.213 

Початок: 14.00 

 

№ 

п\п 

Доповідачі Теми доповідей 

1.  Бардіна Л. М. Навчання магістрантів анотуванню наукової 

літератури за фахом 

2.  Юнак В. Г. Підготовка іноземних студентів в Україні як 

об’єкт педагогічного дослідження 

3.  Вятчаніна С. В. Роль мотивації у процесі адаптації іноземних 

студентів до навчання у ЗВО спортивного 

профілю 

4.  Хоружева Л. Є. До питання навчання іноземних студентів мови 

спеціальності на підготовчому відділенні 
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ПРОГРАМА СЕМІНАРІВ 

 

Кафедра української та іноземних мов 

Тема семінару: «Інноватика в навчанні та викладанні мов у закладі вищої освіти 

спортивного профілю» 

Дата проведення: 26.02.2019 р. 

Місце проведення: ауд. 2.213 

Початок: 14.00 

 

№ 

п\п 

Доповідачі Теми доповідей 

1.  Доценко Л. З. Професійно орієнтоване навчання іноземній 

мові студентів спортивних ЗВО 

2.  Литвиненко С. Г. Лексичні особливості дискурсу  коментаторів  

ЧС з футболу 2018 

3.  Марусяк В. В. Методика застосування традиційних  групових 

технологій  при вивченні іноземної мови 

4.  Шматюк А. І. Позитивні та негативні аспекти використання 

інтерактивних  технологій в процесі навчання 

іноземним мовам студентів спортивних ЗВО 

5.  Грищук І. А. Урок-бесіда – форма навчання вільному 

говорінню, розвиток непідготовленого 

мовлення 

6.  Кулаєва З. А. Самостійна робота студентів як засіб 

індивідуалізації навчання в закладах вищої 

освіти 

7.  Шепелюк В. Л. Формування навичок мовлення та ведення 

дискусій, дебатів і перемовин, використання 

«залізних» правил риторики в ораторській 

практиці 

8.  Назаренко Н. Г. Про деякі аспекти викладання української мови 

у вищому навчальному закладі фізичного 

виховання і спорту 
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НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ НУФВСУ 

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЙ НДІ НУФВСУ 

 

Назва конференції: «Підсумкова конференція за результатами виконання 

науково-дослідних робіт за кошти державного бюджету МОН України у 2018 

році» 

Дата проведення: 27.02. 2019 р. 

Місце проведення: ауд. 1.303  

Початок: 14.00 

 

№ 

з/п 

Доповідачі Теми доповіді 

1.  Єрмолова В. М. Олімпійська освіта в системі освіти України  

2.  Радченко Л.О. Культурна спадщина олімпійського руху в 

системі олімпійської освіти 

3.  Марченко О. Ю. Гендерні особливості формування потреб, 

мотивів, інтересів та ціннісних орієнтацій у 

сфері фізичної культури та спорту школярів 

різних вікових груп 

4.  Федорчук С. В. Психофізіологічні маркери адаптивних і 

неадаптивнихкопінг-стратегій 

кваліфікованих спортсменів 

5.  Колосова О. В.  Електронейроміографічні показники у 

кваліфікованих спортсменів в умовах 

адаптації до фізичного навантаження.  

6.  Халявка Т. О. Порушення функціонального стану нервово-

м’язової системи, що впливають на 

ефективність спортивної діяльності 

7.  Ковельська А. В. Зв'язок показників периферичної крові з 

тривалістю систематичних занять 

триатлоном у спортсменів-аматорів 

8.  Горенко З. А. Функціональна дихотомія (симетрія – 

асиметрія) фізичного розвитку у чоловіків, 

які займаються триатлоном 

9.  Тукаєв С. В.,  

Лисенко О. М. 

Інтегрована оцінка нейродинамічних і 

вегетативних показників у спортсменів при 

виконанні фізичного навантаження 

10.  Очеретько Б. Є. Динаміка показників спеціальної 

працездатності веслярів академістів 

упродовж річного циклу підготовки 

11.  Вінничук Ю. Д. Асоціація поліморфізмів генів із 

біохімічними компонентами плазми крові  
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до та після виконання фізичних навантажень 

різної інтенсивності 

12.  Поліщук А. О. Роль довгих некодуючих РНК у адаптації до 

фізичних навантажень 



42 

ПРОГРАМА ЗАСІДАНЬ КРУГЛИХ СТОЛІВ 

НАУКОВО-ДОСЛІДНОГО ІНСТИТУТУ НУФВСУ 

 

Тематика засідання круглого столу: «Олімпійська освіта в системі освіти 

шкільної та студентської молоді»  

Спільно з Олімпійською академією України 

Дата проведення: 14.12.2018 р. 

Місце проведення: : ауд 6.408 

Початок: 11.00 

 

№ 

з/п 

Доповідачі Теми доповіді 

1.  Радченко Л. О. Реалізація олімпійської освіти в регіонах 

України 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


