
ПІДСУМКОВА РЕЗОЛЮЦІЯ  

ХIІ Міжнародної конференції  

«Молодь та олімпійський рух» 

 

17 травня 2019 на базі Національного університету фізичного виховання 

і спорту України відкрилася ХІІ Міжнародна конференція «Молодь та 

олімпійський рух» (далі − Конференція). 

Конференція проводилася під патронатом Міжнародної асоціації 

університетів фізичної культури та за підтримки Міністерства освіти і науки 

України, Міністерства молоді та спорту України, Національного 

олімпійського комітету України, Олімпійської академії України. 

У науковому заході взяли участь понад 400 учасників − почесні гості, 

науково-педагогічні працівники спеціалізованих закладів вищої освіти, молоді 

науковці, аспіранти, студенти, які представляли 36 ЗВО та установ з 20 країн 

світу (Азербайджан, Білорусь, Венесуела, Греція, Грузія, Йорданія, Ірак, Іран, 

Казахстан, Китай, Латвія, Ліван, Молдова, Німеччина, Польща, Румунія, 

Узбекистан, Україна, Хорватія, Швейцарія).  

      У президії наукового форуму були: 

 Віце-прем'єр-міністр України Кириленко В'ячеслав Анатолійович; 

 президент Національного олімпійського комітету України, віце-

президент Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій, член 

Виконкому Міжнародного Олімпійського Комітету, Олімпійський 

чемпіон, Герой України, почесний доктор НУФВСУ Бубка Сергій 

Назарович; 

 Міністр молоді та спорту України Жданов Ігор Олександрович; 

 заступник Міністра освіти і науки України Греба Роман 

Володимирович; 

 президент Національної академії педагогічних наук України Кремень 

Василь Григорович; 



 президент Національного комітету cпорту інвалідів України Сушкевич 

Валерій Михайлович; 

 президент Міжнародної асоціації університетів фізичної культури і 

спорту Закир’янов Кайрат Кайрулліновіч; 

 в. о. ректора НУФВСУ, професор Імас Євгеній Вікторович. 

      В урочистому відкритті Конференції взяли участь запрошені поважні гості: 

 народний депутат України, Міністр України у справах сім'ї, молоді та 

спорту 2007-2010 років Павленко Юрій Олексійович; 

 народний депутат України, перший заступника голови Комітету з 

питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму Величкович 

Микола Романович; 

 віце-президент НОК України, Олімпійський чемпіон Борзов Валерій 

Пилипович; 

 голова Київського міського відділення НОК Костенко Павло Іванович; 

 директор міжнародного центру олімпійських досліджень та освіти 

 Міжнародного олімпійського комітету Марія Богнер; 

 керівник відділу по зв’язкам з університетами Міжнародного 

олімпійського комітету Нурія Пуг; 

 ректор Державного університету фізичного виховання і спорту 

республіки Молдова Вячеслав Манолакі; 

 проректор Казахської академії спорту та туризму Кулбаєв Тайбол 

Тіналовіч;  

 представники Німецького університету спорту (м. Кельн)  Кевін 

Рудольф, Константин Клеменс Вінклер; 

 президент Федерації тенісу України Лагур Сергій Миколайович, 

 президент Федерації України зі стрибків у воду  Лисов Ігор 

Володимирович; 

 ректор Харківської державної академії фізичної культури Ажиппо 

Олександр Юрійович; 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%83_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%B7%D1%96_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D1%83_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%83&action=edit&redlink=1


 ректор Придніпровської державної академії фізичної культури і спорту 

Савченко Віктор Григорович; 

 віце-президент Асоціації Європейських олімпійських академій, віце-

президент  НОК України, президент Олімпійської академії України,           

д. пед. н., професор Булатова Марія Михайлівна; 

 член Виконавчого комітету НОК України,  д. пед. н., професор 

Платонов Володимир Миколайович. 

      Учасникам конференції були адресовані вітання президента Міжнародного 

олімпійського комітету Томаса Баха, Міністра освіти і науки України 

Гриневич Лілії Михайлівни, Міністра молоді та спорту України Жданова Ігоря 

Олександровича, Президента Національного олімпійського комітету України 

Бубки Сергія Назаровича, президента Олімпійської академії України 

Булатової Марії Михайлівни, в.о. ректора Національного університету 

фізичного виховання і спорту України Імаса Євгена Вікторовича. 

      Під час урочистостей чотирьом науково-педагогічним працівникам та 

аспіранту НУФВСУ В’ячеслав Кириленко вручив державні нагороди: 

 Шинкарук Оксані Анатоліївні, завідувачу кафедри інноваційних та 

інформаційних технологій у фізичній культурі та спорті – орден 

Княгині Ольги ІІІ ступеню; 

 Лазарєвій Олені Борисівні, завідувачу кафедри фізичної терапії та 

ерготерапії – почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки»; 

 Лукасевичу Івану Івановичу, доценту кафедри фізичної терапії та 

ерготерапії – почесне звання «Заслужений лікар України»; 

 Петрушевському Євгену Івановичу , віце-президенту Федерації 

гандболу України, аспіранту НУФВСУ ІІІ-го року навчання – почесне 

звання «Заслужений працівник фізичної культури і спорту». 

      За вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної фізичної культури і 

спорту, фахової освіти і фізичного виховання учнівської та студентської 

молоді Міністр молоді та спорту України Жданов Ігор Олександрович 



нагородив грамотами Міністерства наступних науково-педагогічних 

працівників: 

 Байрачного Олега Васильовича, завідувача кафедри футболу; 

 Бобровника Володимира Ілліча, завідувача кафедри легкої атлетики, 

велосипедного та зимових видів спорту; 

 Коробейнікова Георгія Валерійовича, завідувача кафедри біомеханіки 

та спортивної метрології; 

 Матвєєва Сергія Федоровича, завідувача кафедри професійного, 

неолімпійського та адаптивного спорту; 

 Саляміна Юрія Миколайовича, завідувача кафедри спортивних видів 

гімнастки; 

 Сороновича Ігоря Михайловича, завідувача кафедри хореографії і 

танцювальних видів спорту; 

 Степаненко Анжеліку Олексіївну, начальника відділу кадрів; 

 Петровську Тетяну Валентинівну, завідувача кафедри психології і 

педагогіки; 

 Шутову Світлану Євгенівну, завідувача кафедри спортивних ігор. 

      Заступник Міністра освіти і науки Роман Греба за багаторічну плідну 

працю, високий професіоналізм, особисті заслуги в розвитку спортивної науки 

та підготовку кваліфікованих кадрів для галузі та з нагоди Дня науки в Україні 

Подяками Міністерства освіти і науки України нагородив: 

 Бабушко Світлану Ростиславівну, завідувача кафедри туризму; 

 Кропивницьку Тетяну Анатоліївну, доцента кафедри професійного, 

неолімпійського та адаптивного спорту; 

 Кудрю Миколу Миколайовича, завідувача кафедри української та 

іноземних мов; 

 Полтавець Тетяну Миколаївну, завідувача бібліотеки; 

 Поповича Сергія Івановича, доцента кафедри туризму. 

      За значний особистий внесок у розвиток національної освіти, навчання і 

виховання підростаючого покоління, у підготовку висококваліфікованих 



спеціалістів та наукових кадрів, за багаторічну сумлінну працю   президент 

Національної академії педагогічних наук України Василь Кремень медаллю 

«Ушинський К.Д.»  нагородив в.о. ректора НУФВСУ Євгенія Імаса. 

Робота наукового зібрання тривала в межах пленарного засідання та 5 

секційних засідань за наступними напрямами: 

– Правові, організаційні, соціальні, екологічні та економічні аспекти 

сучасного спорту. 

– Олімпійська освіта: соціально-філософські, історичні, психологічні та 

педагогічні аспекти. 

– Актуальні проблеми сучасної спортивної підготовки. 

– Медико-біологічні аспекти олімпійського спорту. Передові практики та 

інновації сучасної спортивної медицини. Фізична терапія та ерготерапія. 

– Теорія і практика спорту для всіх. 

На пленарному засіданні представлено 4 доповіді: Імас Є. В. (Україна) 

«Університетська освіта та олімпійський рух: тренди та синергія»; Булатова 

М. М. (Україна) «Олімпійські дослідження: історія та сучасність»; Марія 

Богнер, Нурія Пуг (Швейцарія) «Центр олімпійських досліджень мок та  

спільнота олімпійський досліджень»; Платонов В. М. (Україна) «Олімпійський 

спорт у сучасному суспільстві». 

В  роботі секції   «Правові,    організаційні,   соціальні,  екологічні    

та економічні аспекти сучасного спорту» взяли участь 78 молодих 

науковців, студентів, які представляли Німецький університет спорту (м. 

Кельн), Національний університет фізичного виховання і спорту України, 

Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського, 

Придніпровську державну академію фізичної культури та спорту.  

Модераторами виступили Імас Є.В. (Україна), Грибан К. (Німеччина), 

Борисова О. В. (Україна), Бріскін Ю. А. (Україна). 

З доповідями виступили: Кевін Р., Віклер К. «Кіберспорт через призму 

наукових досліджень», Ярмолюк О. В. «Теоретико-методологічні засади 

сталого розвитку в олімпійському спорті», Долбишева Н. Г. «Особливості 



системи підготовки спортсменів в інтелектуальних видах спорту » та інші 

учасники секційного засідання, Розторгуй М. С. «Соціальна спрямованість 

спортивної роботи в силових видах адаптивного спорту» та інші учасники 

секційного засідання. 

На секції розглядалися актуальні питання становлення та розвитку 

гандболу в Україні, висвітлена соціальна спрямованість спортивної роботи в 

силових видах адаптивного спорту, організація підготовки тенісистів високого 

класу у сучасному спорті. В доповідях було розглянуто міжнародний досвід 

нормативно-правового регулювання порушень у спорті,  організаційні основи 

всеукраїнських комплексних змагань з неолімпійських видів спорту, умови 

залучення населення України до оздоровчих занять спортивними танцями за 

системою Pro-Am. Надана характеристика ринкового середовища розвитку 

футбольних клубів у республіці Ліван, впровадження міжнародної 

класифікації спортсменів з порушеннями опорно-рухового апарату у карате на 

національному рівні, історичні засади зародження і розвитку жіночого хокею 

із шайбою. Також із доповідями виступили магістранти кафедр менеджменту 

та економіки спорту; історії і теорії олімпійського спорту, кафедра 

професійного неолімпійського та адаптивного спорту НУФВСУ, які 

представили результати досліджень щодо державної політики та шляхів її 

реалізації у системі фізкультурно-спортивного руху осіб з інвалідністю в 

Україні, удосконалення організаційної культури як основи ефективного 

управління спортивною організацією, висвітлили проблеми тайм-

менеджменту в організації роботи закладів фізичної культури та спорту. 

У присутності 62 учасників була проведена секція «Олімпійська 

освіта: соціально-філософські, історичні та педагогічні аспекти». У роботі 

секції взяли участь  молоді науковці, які представляли Національний 

університет фізичного виховання та спорту України, Львівський державний 

університет фізичної культури імені Івана Боберського, Придніпровську 

державну академію фізичної культури, Харківську державну академію 

фізичної культури, Прикарпатський національний університет імені Василя 



Стефаника, Тернопільський національний педагогічний університет імені В. 

Гнатюка, Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, 

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка.  

У роботі секції взяли участь директор міжнародного центру 

олімпійських досліджень та освіти  Міжнародного олімпійського комітету 

Марія Богнер та керівник відділу по зв’язкам з університетами Міжнародного 

олімпійського комітету Нурія Пуг. 

Модераторами виступили Булатова М. М. (Україна) та Єрмолова В. М. 

(Україна).  

Доповідь члена Комісії МОК з освіти Віри  Передерій була присвячена 

освітнім програмам МОК та їх реалізації в Україні. 

 З доповідями виступили: 

Дьоміна А. А. «Жіночий спорт у країнах Північної Африки та Близького 

Сходу. Виклики та перспективи», Радченко Л. О. «Реалізація культурно-

освітньої складової в стратегії розвитку сучасного олімпійського руху», 

Іваненко Г. О. «Заходи з впровадження олімпійської освіти в підготовці 

фахівців спеціальності 017 «фізична культура і спорт», Балацька Л. В. 

«Програма «OLYMPIC AGENDA 2020» як інструмент розвитку міжнародного 

олімпійського руху на сучасному етапі», Лях-Породько О. О. «Чемпіонат світу 

з футболу серед  команд української діаспори як  сучасний  спортивний 

проект», Кроль І. М. «Культурна спадщина олімпійського руху в процесі 

реалізації олімпійської освіти в країнах світу», Щербашин Я. С. «Олімпійська 

освіта в системі формування гуманістичних цінностей у підростаючого 

покоління», Мазюк В. Л. «Музейна педагогіка в системі олімпійської освіти», 

Момот О. О. «Заходи з упровадження ідей олімпійського руху у заклад вищої 

освіти», Огнистий А. В. «Шляхи покращення підготовки майбутніх учителів 

початкових класів до реалізації олімпійської освіти». 

Робота секції пройшла у теплій дружній атмосфері. У процесі дискусій 

було задано понад 40 запитань доповідачам, обговорювалися питання, 



пов’язані з подальшим розвитком олімпійського руху та олімпійської освіти в 

Україні та за її межами. 

Підводячи підсумки роботи, професор Марія Булатова висловила 

впевненість у тому, що учасники ХІІ Міжнародної конференції «Молодь та 

олімпійський рух» увіллються у національну та міжнародну когорту 

дослідників олімпійського руху, олімпійського спорту та олімпійської освіти і 

зроблять гідний внесок у піднесення української науки на світовій науковій 

ниві. 

У секційному засіданні «Актуальні проблеми сучасної сучасної 

спортивної підготовки» взяли участь 187 молодих науковців, які 

представляли Національний університет фізичного виховання і спорту 

України, Львівський державний університет фізичної культури імені І. 

Боберського, Придніпровську державну академію фізичної культури і спорту, 

Харківську державну академію фізичної культури, Київський університет 

імені Б. Грінченка, Івано-Франківський національний технічний університет 

нафти і газу, Екологічний університет (Бухарест). 

Модераторами виступили Платонов В. М. (Україна), Закірьянов К. К. 

(Казахстан), Павленко Ю. О. (Україна). 

На секції з доповідями виступили: Литвиненко Ю. В. «Регуляція пози 

кваліфікованих спортсменів у різних умовах статодинамічної стійкості тіла»,     

Потоп В. «Оптимізація викладання та навчання виконанню вправ на підлозі на 

основі біомеханічних критеріїв», Мітова О. О.  «Сучасні тенденції розвитку 

командних спортивних ігор як передумова формування уніфікованої системи 

контролю в процесі багаторічної підготовки»,  Верняєв О. Ю. «Технологія 

підготовки гімнастів до вищих досягнень (на матеріалі виступів фіналістів у 

багатоборстві чоловічої спортивної гімнастики)», Ношадха Сем «Механізм 

сучасного міжнародного спортивного арбітражу і проблема його відповідності 

тенденціям спорту», Воронцов А. В. «Зв'язок між функціональною асиметрією 

мозку та техніко-тактичними діями в поєдинку у борців високої кваліфікації», 

Сулаберідзе Дж. «Спортивна психологія в теорії та практиці», Гапонова Л. Ю.  



«Спритність і координаційні здібності у велосипедному спорті-маунтинбайк», 

Хомяк І. І. «Аналіз техніко-тактичної підготовленості висококваліфікованих 

боксерів в умовах змагальної діяльності», Гребенюк О. В. «Функціональний 

стан легкоатлетів, які спеціалізуються у бігу на 400 м з бар’єрами», Петренко 

А. С. «Класифікація акробатичних елементів у артистичному плаванні», 

Латишев М. В. «Рейтинг борців на міжнародній арені», Васильєва А. О. 

Співвідношення сил на Олімпійській арені на основі результатів виступів 

збірних команд світу з волейболу». 

У дискусії з питань участі молоді у вирішенні актуальних проблем 

підготовки спортсменів в олімпійських видах спорту відбувся обмін думок 

між досвідченими науково-педагогічними працівниками, аспірантами та 

студентами.  

 

У секційному засіданні «Медико-біологічні аспекти олімпійського 

спорту. Передові практики та інновації сучасної спортивної медицини. 

Фізична терапія та ерготерапія» взяли участь 58 молодих вчених.  

Модераторами секції були: Лазарєва О. Б. (Україна), Пастухова В. А. 

(Україна), Футорний С. М. (Україна), Жарова І. О. (Україна). 

Молоді вчені у своїх доповідях окреслили основні проблеми сучасної 

спортивної медицини, фізичної терапії та ерготерапії в Україні, які можуть 

бути розглянуті, як перспективні напрями досліджень. 

З ключовими доповідями виступили: Лук’янцева Г. В. «Особливості 

впливу деяких харчових добавок на структурно-функціональні показники 

скелетних тканин», Майданюк О. В. «Формування функціональних резервів у 

спортсменів високого класу», Маслова О. В. «Ендоекологічні аспекти 

інноваційних технологій у системі фізичного виховання дітей з вадами слуху», 

Мазур Ю. Ю. «Роль поліморфізмів генів ядерних рецепторів у досягненні  

високої фізичної працездатності у спорті», Грін С. О. «Реабілітація осіб з 

осколковими переломами кісток гомілки», Рода О. Б. «Особливості 

функціонального стану кардіореспіраторної системи спортсменок, які 



спеціалізуються у бігу на середні дистанції»,  Євпак Н. О. «Комплексний 

контроль спеціальної роботоздатності ватерполісток під час медичного 

супроводу їх підготовки», Андасова Ж. М., Бауржан М. Б. «Деякі аспекти 

ранньої діагностики перенапруження серцево-судинної системи у 

спортсменів, які займаються єдиноборствами»; Чижик В. В. «Фізична 

підготовленість футболістів 11-17 років»; Керестей В. В. «Комплексна 

програма фізичної реабілітації осіб з гострими порушеннями мозкового 

кровообігу у пізньому відновному періоді», Бондар Р. О. «Структура 

психофізіологічних характеристик у висококваліфікованих  волейболістів», 

Коломієць Т. В. «Фізична реабілітація осіб з порушеннями опорно-рухового 

апарату в практиці спортивної медицини», Сибірякін Я. В. «Фізична терапія 

осіб із сенсомоторною афазією внаслідок гострого порушення мозкового 

кровообігу», Гончаренко О. Ю. «Зміни клітинного імунітету під впливом 

помірних фізичних навантажень», Виноградов М. М. «Фізична терапія у 

комплексній реабілітації осіб із хребетно-спинно мозковою травмою у 

шийному відділі», Гопей М. М. «Оптимізація фізичного стану дітей старшого 

шкільного віку з вадами слуху», Седукін Д. В. «Особливості формування 

адаптаційних змін у кікбоксерів під впливом навантажень швидкісно-силового 

характеру», Ярош Ю. І. «Відновлення ходьби у хворих із гострим порушенням 

мозкового кровообігу» та інші учасники секційного засідання. 

Доповіді аспірантів та студентів були присвячені проблемам реабілітації 

осіб з осколковими переломами, осіб із наслідками гострих порушень 

мозкового кровообігу, осіб з порушеннями опорно-рухового апарату, осіб із 

сенсомоторною афазією, осіб із хребетно-спинно-мозковою травмою. Молоді 

вчені також висвітлювали актуальні питання спортивної медицини, що 

присвячені особливостям ендоекологічних аспектів інноваційних технологій у 

системі фізичного виховання дітей з вадами слуху, впливу деяких харчових 

добавок на структурно-функціональні показники скелетних тканин, 

формування функціональних резервів у спортсменів, поліморфізмів генів 

ядерних рецепторів у досягненні  високої фізичної працездатності, 



особливостям функціонального стану кардіореспіраторної системи 

спортсменок, особливостям комплексного контролю спеціальної 

роботоздатності ватерполісток під час медичного супроводу їх підготовки, 

ранньої діагностики перенапруження серцево-судинної системи у 

спортсменів, фізичній підготовленості футболістів 11-17 років, особливостям 

структури психофізіологічних характеристик у висококваліфікованих  

волейболістів, особливостям формування адаптаційних змін у кікбоксерів під 

впливом навантажень швидкісно-силового характеру, оптимізації фізичного 

стану дітей старшого шкільного віку з вадами слуху. 

Засідання секції пройшло успішно, виступи викликали зацікавлення та 

активну дискусію, в якій взяли участь  як модератори, так і учасники та 

слухачі заходу.  

У секційному засіданні «Теорія і практика спорту для всіх» взяли 

участь біля 70 молодих вчених.  

Модераторами секцій були: Дутчак М. В. (Україна), Андрєєва О. В. 

(Україна), Анжелос Софроніс (Греція) 

З ключовими доповідями виступили: Василенко М. М. «Діагностика 

рівня компетентності майбутніх фітнес-тренерів у закладах вищої освіти», 

Чеховська Л. Я. «Міжнародний досвід сертифікації фітнес-персоналу», 

Гончарова Н. М. «Здоров’яформуючі технології в процесі фізичного 

виховання дітей молодшого шкільного віку», Гакман А. В. «Технологія 

організації рекреаційно-оздоровчої діяльності під час активного дозвілля 

людей похилого вік» та інші учасники секційного засідання. 

У ході секції були обговорені актуальні проблеми: концептуальні та 

прикладні засади оздоровчо-рекреаційної рухової активності, сучасні підходи 

до підвищення рухової активності школярів і студентів, підготовка фахівців в 

сфері фітнесу та рекреації, стан та перспективи реформування системи 

фізичного виховання студентів у закладах вищої освіти України, гендерні 

особливості мотивації до занять фізичною культурою і спортом школярів 

різних вікових груп, ціннісні орієнтації студентів в процесі фізичного 



виховання, здоров’яформуючі технології у підвищенні адаптації дітей до 

навчання в школі.  

У рамках конференції 18 травня відбулася Фітнес-конвенція TopFit, що 

організована кафедрою здоров’я, фітнесу та рекреації НУФВСУ та Навчально-

оздоровчим комплексом «Олімпійський стиль» забрала понад 500 часників з 

інших держав.  

На конвенції TopFit представлені сучасні напрямки фітнесу. 29 

презентерів провели свої класи у чотирьох різних зонах: головна сцена, зона 

ментального фітнесу, outdoor зона та aqua-зона.  

На головній сцені виступили: презентер із Греції Анжелос Софроніс з 

двома класами Aero dance та Functional step, команда Zumba - з майстер-

класами Strong by Zumba та Zumba fitness, також учасники конвенції 

спробували напрямки Power resistant band training від Тетяни Соколовськоі та 

Олександри Кобалінової, Tae-bo від Наталі Полоник, Animal flow від Анастасії 

Повшедної. 

В зоні ментального фітнесу проведено 6 майстер-класів: Соматика (Юрій 

Волощенко), Stretching mobility (Катерина Глушко), Міофасціальний реліз 

(Олександр Гончаренко), Yoga (В‘ячеслав Гуцалюк), Pilates (Наталя 

Романенко, Анна Бабич), Баланс: теорія та практика (Олександр Довгич). 

В outdoor-зоні Микола Кунашенко провів тренування Boot camp, Анна 

Горпинчук – Workout couple, Руслан Паламарчук – HIIT‘яра, Наталя Полоник з 

Сергієм Гошлею – Functional tyre training. Два заключних майстер-класи були 

представлені CrossFit Banda. 

В aqua-зоні відбулися майстер-класи Aqua Zumba,  Super interval та Aqua 

functional training, Aqua combat, Aqua pro. 

Також учасники конвенції мали можливість відвідати воркшопи від 

відомих у сфері фітнесу професіоналів. Найбільш очікуваними стали воркшопи 

від Ярослава Сойнікова – «Персональний тренер: level up» та від Анни Бабич – 

«Тренування і вагітність: підготовка до пологів». Відбувся воркшоп «Cycle + 

майстер-клас», який провели Олександр Максимчук та Олексій Алфьоров. 



П‘ять воркшопів пройшло з аква-фітнесу: Тетяна Азаренко «Організація 

групових занять: дорослий + дитина 3-х років та ігрові прийоми у навчанні 

дітей плаванню», «Реабілітація дорослих у басейні з болями у спині методом 

Watsu. Олег Кривохат реабілітація жінок 25-35 років з міофасціальним 

больовим синдромом у 2-3 триместрі вагітності методом Watsu», Євген Ніжник 

«Лайфхаки у навчанні дітей плаванню з 1,5 до 3-х років», Вікторія Тесля 

«Плавання для немовлят та робота з особливими дітьми», Володимир Стадник 

«Вода як стихія почуттів, відчуттів і комунікації». 

Яскравою подією TopFit конвенції став конкурс презентерів, де молоді 

учасники могли спробувати себе у ролі презентера на головній сцені фітнес-

конвенції. У конкурсі взяли участь наші студенти НУФВСУ, а переможницею 

стала Іванна Береза. 

Серед презентерів конвенції були науково-педагогічні працівники 

кафедри здоров`я, фітнесу та рекреації НУФВСУ, що свідчить не тільки про 

високий теоретичний, а й практичний їх досвід. Отже, студенти університету 

отримують найсучасніші знання та практичні навички. 

 

На Конференції панувала дружня атмосфера, яка сприяла обміну 

науковими досягненнями, ознайомленню з актуальними напрямами наукових 

досліджень у сфері фізичної культури і спорту: правових, організаційних, 

екологічних та економічних аспектів сучасного спорту, олімпійської освіти, 

проблем сучасної спортивної підготовки, передових практик та інновацій 

сучасної спортивної медицини, фізичної терапії та ерготерапії, теорії і 

практики спорту для всіх 

 

Враховуючи вищезазначене ХІI Міжнародна наукова конференція 

молодих учених «Молодь та олімпійський рух»:  

- підтримує ініціативу Міністерства освіти і науки України, 

Міністерства молоді та спорту України, Національного олімпійського 

комітету України, Олімпійської академії України і Національного 



університету фізичного виховання і спорту України щодо проведення даного 

наукового заходу; 

- визначає високий науковий рівень доповідей учасників Конференції 

й рекомендує наукові праці, представлені учасниками Конференції та 

обговорені протягом її роботи, до друку у вітчизняних та закордонних 

профільних наукових виданнях, 

- зазначає необхідність:  

 сприяти висвітленню законодавчих та організаційних засад розвитку 

олімпійських та неолімпійських видів спорту на сучасному етапі, 

впровадженню міжнародного досвіду нормативно-правового регулювання 

порушень у спорті; конкретизації соціально-економічних та екологічних 

аспектів проведення спортивних заходів та змагань, теоретико-

методологічних засад сталого розвитку олімпійського руху на міжнародному 

та національному рівнях; імплементації наукових розробок у галузі охорони 

довкілля в практичну діяльність фізкультурно-спортивних організацій та 

формуванню екологічно орієнтованого світогляду населення, та зокрема 

молоді, завдяки залученню до фізкультурно-спортивної діяльності; 

розвивати динамічну систему підготовки спортсменів на підставі 

наукового пізнання, оцінювання та врахування загальних тенденцій розвитку 

олімпійського спорту, особливостей розвитку видів спорту, потенціалу 

факторів спортивно-педагогічного спрямування та навколишнього 

середовища; передових досягнень спортивної науки, суміжних наукових 

галузей,  практичного досвіду та науково-практичного прогресу;  

 активізувати діяльність організацій, причетних до олімпійського 

руху та олімпійської освіти, зі збереження етичних, соціальних, історичних та 

культурних цінностей олімпійського спорту та введення основних принципів і 

цінностей олімпізму до  національних програм фізичного виховання  закладів 

загальної середньої та вищої освіти;  



 сприяти  розробці та впровадженню інноваційних педагогічних 

технологій для реалізації олімпійської освіти в процесі різних форм  освіти  

особистості; 

 здійснювати широку популяризацію результатів наукових досліджень 

щодо впливу рухової активності на якість життя населення України, 

висвітлення переваг оздоровчої рухової активності для зниження ризику 

неінфекційних захворювань, інформування осіб різного віку з питань 

використання рухової активності в процесі життєдіяльності для подолання 

стану суспільної байдужості до особистого здоров’я та здоров’я нації; 

  вдосконалювати наукові засади спорту для всіх, фітнесу та рекреації; 

сприяти розв’язанню актуальних питань реформування системи фізичного 

виховання у закладах середньої та вищої освіти в Україні, розробці та 

впровадженню новітніх методик та програм оздоровчо-рекреаційної рухової 

активності різних груп населення; 

формувати ціннісне ставлення дітей, молоді, осіб зрілого віку, до 

власного здоров’я, покращенню фізичного розвитку та фізичної 

підготовленості; у навчальних закладах створювати належні умови для 

організації рухової активності дітей та молоді згідно вікових фізіологічних 

норм з використанням інноваційних підходів до здоров’язбереження; 

 сприяти  розробці та впровадженню новітніх методик та програм 

фізичної терапії та ерготерапії в процес відновного лікування пацієнтів різних 

нозологічних груп; 

- акцентує увагу на необхідності продовжити та удосконалити роботу 

з підготовки грантових проектів у сфері фізичної культури і спорту, 

здійснювати широку популяризацію результатів наукових досліджень 

молодих вчених, доведення їх до широкого загалу шляхом публікацій у 

визнаних авторитетних науково-теоретичних та науково-практичних 

виданнях; 

- наголошує, що захід сприяє підвищенню престижу науки в Україні, 

заохоченню молодих науковців до здійснення наукових досліджень, 



зростанню рівня фундаментальних і прикладних досліджень та розробок у 

галузі фізичної культури і спорту; 

- відзначає доцільність подальшого проведення Конференції і 

пропонує провести ХІІІ Міжнародну конференцію «Молодь та олімпійський 

рух» у травні 2020 р.  

  

 

 


