“ЗАТВЕРДЖУЮ”
Ректор НУФВСУ,
професор Є. В. Імас
“__”__________2015 р.
СЦЕНАРНИЙ ПЛАН
відкриття Всеукраїнського семінару для тренерів вищої кваліфікації
«Періодизація і зміст процесу підготовки за рік до олімпійських ігор»
Дата проведення – 15 жовтня 2015 р. (четвер)
Місце проведення – актовий зал
Початок – 15.30
У залі присутні учасники конференції (почесні гості, тренери вищої
кваліфікації з різних регіонів України, науково-педагогічні працівники,
молоді вчені, докторанти, аспіранти НУФВСУ)
(На сцені державний прапор України, прапор НОК України, прапор
університету. За столом президії 10 стільців. Один мікрофон встановлено
на столі президії для головуючого, другий – на трибуні, третій – на стійці в
партері біля столу президії).
15.30 – президія займає свої місця.
Ведучий – Голова Експертної ради з питань підготовки спортсменів до
Олімпійських ігор, Радник президента Національного олімпійського комітету
України – Костенко Микола Павлович.
Шановні пані та панове!
Дозвольте вас привітати та розпочати роботу Всеукраїнського семінару
для тренерів вищої кваліфікації «Періодизація і зміст процесу підготовки за
рік до олімпійських ігор».

Питання, які включені в програму нашого

семінару, присвячені обговоренню сучасних проблем підготовки спортсменів
на заключному етапі підготовки до Ігор ХХХІ Олімпіади в Ріо-де-Жанейро,
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питань періодизації річної підготовки, науково-методичного та медичного
забезпечення системи підготовки спортсменів тощо.
Зараз дозвольте представити президію:
1. Міністр молоді та спорту України - Жданов Ігор Олександрович.
2. Президент Національного олімпійського комітету України, Герой
України, доктор наук з фізичного виховання і спорту - Бубка Сергій
Назарович.
3. Керівник

міжнародного

навчально-тренувального

центру

Республіки Казахстан Єсєнтаєв Тастанбек Кутжанович.
4. Президент

Олімпійської

академії

Литовської

Республіки

Павилюнас Артурас.
5. Президент Олімпійської академії України, заслужений діяч науки і
техніки України, лауреат державної премії України в галузі науки і техніки,
доктор педагогічних наук, професор – Булатова Марія Михайлівна.
6. Ректор Національного університету фізичного виховання і спорту
України,

заслужений економіст України, доктор економічних наук,

професор Імас Євгеній Вікторович.
7. Заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії
України в галузі науки і техніки, доктор педагогічних наук, професор –
Платонов Володимир Миколайович.
Ведучий. Шановні пані та панове! Дозвольте надати слово Міністру
молоді та спорту України Жданову Ігорю Олександровичу.
Виступ.
Дозвольте надати слово Президенту Національного олімпійського
комітету України Бубці Сергію Назаровичу.
Виступ.
Дозвольте надати слово ректору Національного університету фізичного
виховання і спорту України Імасу Євгену Вікторовичу.
На цьому урочисте відкриття семінару завершено. Оголошується
трихвилинна перерва. Далі за програмою пленарне засідання.
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