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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 

навчальних закладах» 

Дата проведення: 30.11.2017 р. 

Місце проведення: ауд. 4.301 

Початок: 14.00 

 

 

№ 

п/п 

Доповідачі Теми доповідей 

1. Перегінець М. М.,  

Долженко Л. П. 

Організація процесу фізичного виховання 

старшокласників в навчальних закладах різного 

профілю 

2. Марченко О. Ю., 

Круцевич Т. Ю. 

Гендерні відмінності у визначенні потреби досягнень 

школярів різного віку 

3. Захарченко М. О. Особливості формування ціннісних орієнтацій учнів  

старшого шкільного віку 

4. Іванік О. Б. Гендерні особливості мотивації до занять фізичним 

вихованням осіб зрілого віку 

5. Михальчук А. Д., 

Семененко В. П. 

Фізична підготовленість дітей молодшого шкільного 

віку, віднесених до різних медичних груп, у процесі 

фізичного виховання 

6. Васюк О. П. Вплив хортингу на фізичні та морально-вольові якості 

підлітків 12-13 років 

7. Саїнчук М. М. Проблема цілепокладання у фізичній культурі 
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Кафедра психології і педагогіки 

Назва конференції: «Технології психолого-педагогічного супроводу та 

розвитку суб’єктів спортивної діяльності» 

Дата проведення: 13.12.2017 р. 

Місце проведення: ауд. 4.213 

Початок: 14.00 

 

№ 

п/п 

Доповідачі Теми доповідей 

1.  Прокоф’єв Є. Г. Формування педагогічної культури 

майбутніх вчителів фізичної культури у 

процесі вивчення загально-педагогічних 

дисциплін 

2.  Малиновський А. І. Індивідуально-психологічні складові іміджу 

тренера з футболу, як суб’єкта спортивної 

діяльності 

3.  Сергієнко В. П.  Особливості позашкільної рухової 

активності молодших школярів 

4.  Вахнова О. П. Методика формування культури здоров’я 

особистості учнів старшої школи на уроках 

фізичної культури 

5.  Арнаутова Л. В. Формування особистості спортсмена в 

системі цінностей спорту 

 

Кафедра фізичної реабілітації 

Назва конференції: «Актуальні проблеми фізичної реабілітації при порушеннях 

різних систем організму» 

Дата проведення: 20.12.2017 р. 

Місце проведення ауд. 1.426 

Початок:  14.00  

 

№ 

п/п 

Доповідачі Теми доповідей 

1.  Калінкін К. Л. Фізична реабілітація осіб з травматичною 

хворобою головного мозку 

2.  Івановська О. Е. 

 

Комплексна програма фізичної реабілітації 

жінок ІІ зрілого віку з ожирінням з 

використанням засобів гідрокінезотерапії 

3.  Керестей В. В. 

 

Комплексна програма фізичної реабілітації 

осіб з ГПМК у пізньому відновному періоді 

4.  Путьонний Ф. Є. Фізична реабілітація після артроскопічного 
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 лікування звичного вивиху плеча 

5.  Береговий М. М. 

 

Фізична реабілітація жінок першого зрілого 

віку з порушеннями енергетичного обміну із 

застосуванням танцетерапії 

6.  Луценко О. О. 

 

Фізична реабілітація  при синдромі 

недиференційованої  дисплазії у дітей та 

підлітків 

7.  Ра’ад Абдул  Хаді 

Мохаммад Алалван  

Фізична реабілітація після ушкодження 

ахілова сухожилка у спортсменів командних 

видів спорту 

8.  Джафар Тайсір Мохаммад 

Аль-Куран 

Фізична реабілітація після дволадижкового 

перелому кісток гомілки у спортсменів 

9.  Фадхел Абедархман 

Мохамуд Хамза 

 

Фізична реабілітація хворих на ішемічну 

хворобу серця із дрібновогнищевим та 

великовогнищевим постінфарктним 

кардіосклерозом 

10.  Айман Абдул-Карім 

Сафхан Ал-Равашдех 

 

Фізична реабілітація хворих на ішемічну 

хворобу серця (I-II ФК) з серцевою 

недостатністю та збереженою функцією 

лівого шлуночка 

 

Кафедра здоров’я, фітнесу та рекреації 

Назва конференції: «Актуальні проблеми оздоровчо-рекреаційної рухової 

активності різних верств населення» 

Дата проведення: 27.12.2017 р. 

Місце проведення ауд. 1.410 

Початок:  13.00  

 

№ 

п/п 

Доповідачі Теми доповідей 

1. Андрєєва О. В. Соціально-психологічні чинники, що 

детермінують рекреаційно-оздоровчу 

активність осіб різного віку 

2. Дутчак М. В. Актуальна проблематика «Теорії та 

технології оздоровчо-рекреаційної рухової 

активності» як наукової дисципліни  

3. Благій О. Л. , 

Кадієва М. В. 

Технологічні засади використання елементів 

скелелазіння в оздоровчо-рекреаційній 

діяльності дітей шкільного віку 

4. Василенко М. М. Характеристика професійних стандартів 

фітнес-тренера (проблема розробки) 
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5. Єракова Л. А. Теоретичні засади побудови програм 

дитячого фітнесу 

6. Мартин П. М. Соціалізація людей похилого віку засобами 

фізичної культури в мережі  центрів 

фізичного здоров’я населення «Спорт для 

всіх» 

7. Довгич О. О. Особливості фітнес тренувань осіб з 

міжхребцевими грижами та протрузіями 

8. Пасічняк Л. В.  

 

Проектування та реалізація програм 

спортивної анімації у місцях масового 

відпочинку населення 

9. Баженков Є. В. Особливості рухового режиму 

держслужбовців 

10. Бабич А. О. Оптимізація рухової активності жінок 

зрілого віку засобами танцювальної аеробіки 

11. Волощенко Ю. М. Корекція фізичного стану чоловіків другого 

періоду зрілого віку засобами соматики 

12. Воробйова А. В. Тренування на нестабільних платформах у 

фітнесі 

13. Гоглювата Н. О. Тенденції розвитку групових програм з 

аквафітнесу 

14. Горенко З. А. Взаємозв’язок показників фізичної 

працездатності і складу тіла у осіб, які 

займаються триатлоном 

15. Капко І. О. Особливості побудови програм силового 

фітнесу для чоловіків зрілого віку 

16. Катерина У. М. Зарубіжний досвід діяльності навчально-

оздоровчих комплексів в процесі фізичного 

виховання студентів 

17. Ковальова Н. В. Особливості проектування рекреаційно-

оздоровчої діяльності старшокласників 

18. Козакова К. Г. Використання spa-обладнання в сучасному 

фітнес центрі 

19. Кириченко В. М. Використання засобів НІТТ в 

функціональному тренінгу 

20. Лисакова Н. М. Розвиток індустрії фітнесу в Україні 

21. Омельченко Т. Г. Здоров’я людини як найвища цілісність в 

контексті української демографії 

22. Підгайна В. О. Комплексна  оцінка показників фізичного 

стану юнаків 16-17років 
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23. Садовський О. О. Особливості організації оздоровчо-

рекреаційної діяльності студентів у 

зарубіжних країнах 

24. Стрижак А. О. Особливості побудови програми 

рекреаційно-оздоровчих занять з елементами 

спортивного орієнтування   

25. Шиманський Г. М. Ефективність комплексних фітнес-програм 

для  корекції маси та композиційного складу 

тіла жінок зрілого віку 

26. Благій В. О. Активний туризм у структурі рекреаційної 

діяльності студентської молоді 

27. Томіліна Ю. І. Ефективність використання комп’ютерної 

програми «Pilates» для жінок першого 

періоду зрілого віку 

28. Хрипко І. В. Формування мотивації дітей молодшого 

шкільного віку до оздоровчо-рекреаційної 

рухової активності 

29. Щур Ю. В. Комплексне застосування групових фітнес-

програм в процесі оптимізації фізичного та 

психологічного стану жінок другого періоду 

зрілого віку 

30. Малкова Д. С. Конкуренція та конкурентоспроможність 

фітнес-послуги 

31. Сухомлинов Р. О. Особливості клубної форми організації 

занять дітей дошкільного віку 

32. Оріховська А. С. Побудова програми занять фізичної 

рекреації студентської молоді з вадами слуху 
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Кафедра медико-біологічних дисциплін 

Назва конференції: «Наукова конференція аспірантів та викладачів кафедри 

медико-біологічних дисциплін» 

Дата проведення: 24.01.2018 р. 

Місце проведення: ауд. 2.404 

Початок: 14.00 

 

№ 

п/п 

Доповідачі Тема доповіді 

1. Андреюк Н. Л. Особливості варіабельності серцевого ритму та 

центральної гемодинаміки у фехтувальників під 

впливом тренувального процесу 

2. Поліщук А. О., 

Дроздовська С. Б. 

Довгі некодуючі РНК  у крові спортсменів у 

видах спорту на витривалість як маркери 

гіпертрофії міокарду 

3. Дроздовська С. Б., 

Палладіна О. А. 

Ефективність зниження маси тіла у жінок з 

різними генотипами генів LEP та  LEPR в 

умовах комбінованої дії силового фітнесу та 

препарату Лептин Менеджер 

4. Бакуновский А. М. Фізіологічні ефекти інтервального гіпоксичного 

нормабаричного тренування у спортсменів-

фрідайверів 

5. Гончаренко О. Ю. Зміни лейкоцитарної формули крові у 

баскетболістів при тривалих фізичних 

навантаженнях 

6. Бондар Р.О. Прояв індивідуально-типологічних особливостей 

у кваліфікованих волейболістів 

7. Кропта Р. В. Механізми впливу дихання через трубку 

Swimmer's Snorkel на діяльність 

кардіореспіраторної системи плавців 
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ПРОГРАМА ЗАСІДАНЬ КРУГЛИХ СТОЛІВ  

 

Кафедра теорії і методики фізичного виховання 

Тематика засідання круглого столу: «Інтерактивні технології у викладанні 

дисциплін професійного спрямування» 

Дата проведення: 04.12.2017 р. 

Місце проведення: ауд. 4.301 

Початок: 14.00 
 

 

Кафедра туризму 

Тематика засідання круглого столу: «Актуальні проблеми розвитку туризму в 

Україні» 

Дата проведення: 14.12.2017 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. 

 

Проблеми та перспективи розвитку туризму в Україні 

на сучасному етапі 

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. Сокол Т. Г. Актуальні проблеми розвитку екскурсійної діяльності в 

Україні 

6. Опанасюк Н. А. Актуальні проблеми правового забезпечення розвитку 

туризму в Україні 

7. Забалдіна Ю. Б. Кластеризація туристичної сфери України 

№ 

п/п  

Доповідачі Теми доповідей 

1.  Круцевич Т.Ю. Презентація нового підручника «Теорія і методика 

фізичного виховання» 

2.  Павлова Т. В. Інтерактивні технології у викладанні дисципліни 

«Теорія і методика фізичного виховання» 

3.  Іващенко С. М. Напрями наукових досліджень у фізичному 

вихованні учнів спеціальної медичної групи 

4.  Семененко В. П. Організаційні засади навчання студентів-магістрів 

за програмою отримання другого диплому у 

Польщі 
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Кафедра фізичної реабілітації 

Тематика засідання круглого столу: «Актуальні питання фізичної реабілітації 

хворих із вогнепальними і травматичними ураженнями» 

Дата проведення: 20.01.2018 р. 

Місце проведення: ауд. 1.426 

Початок: 14.00 

 

№ 

п/п 

Доповідачі Теми доповідей 

1.  Остроушко А. Д. 

Фізична реабілітація осіб із вогнепальними 

ураженнями плечового суглобу, ускладненого 

ушкодженням нервів плечового сплетіння 

2.  Грін С. О. 

Фізична реабілітація хворих із вогнепальними і 

травматичними ураженнями гомілковостопного 

суглоба та кісток гомілки на санаторно-

курортному етапі 

 

Кафедра медико-біологічних дисциплін 

Тематика засідання круглого столу: «Роль функціональної асиметрії 

головного мозку у регуляції рухових дій» 

Дата проведення: 21.02.2018 р. 

Місце проведення: ауд. 2.403 

Початок: 14.00 

 

 

 

 

№ 

п/п  

Доповідачі Теми доповідей 

1. Белікова М. В. Вплив розподілу дофаміну в мозку на характер 

регуляції рухових функцій 

2. Коробейнікова Л. Г. Прояв функціональної асиметрії головного мозку у 

спортсменів-єдиноборців 

3. Міщенко В. С. Рівень прояву функціональної асиметрії головного 

мозку у спортсменів з різним психоемоційним 

станом 

4. Розова К. В. Виникнення паркінсоноподібних порушень 

м’язової діяльності 
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Кафедра здоров’я, фітнесу та рекреації 

Тематика засідання круглого столу: «Теоретико-методичні засади оздоровчо-

рекреаційної рухової активності різних верств населення» 

Дата проведення: 22.02.2018 р. 

Місце проведення: ауд. 1.410 

Початок:  14.00 

 

№ 

п/п 

Доповідачі Теми доповідей 

1. Андрєєва О. В. Концептуальні основи оздоровчо-рекреаційної 

діяльності різних груп населення 

2. Благій О. Л. Прикладні аспекти технологізації оздоровчо-

рекреаційної діяльності різних груп населення  

3. Катерина У. М. Досвід організації оздоровчо-рекреаційної рухової 

активності в зарубіжних країнах 

4. Садовський О. О. Формування рекреаційної культури молоді засобами 

оздоровчо-рекреаційної рухової активності 
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ПРОГРАМА СЕМІНАРІВ 

 

Кафедра фізичної реабілітації 

Тема семінару: «Актуальні проблеми фізичної реабілітації» 

Дата проведення: 24.11.2017 р. 

Місце проведення: ауд. 1.426 

Початок: 14.00 

№ 

п/п 

Доповідачі Теми доповідей 

1. Лазарєва О. Б. Сучасні проблеми розвитку ерготерапії в Україні 

2. Воронова В. І. Особливості організації системи 

мультидисциплінарної реабілітації у Чеській 

Республіці  

3. Сибірякін Я. В.  Сучасні підходи до нейрореабілітації 

 

Кафедра теорії і методики фізичного виховання 

Тема семінару: «Тестування фізичної підготовленості студентської молоді» 

Дата проведення: 01.12.2017 р. 

Місце проведення: ауд. 4.301 

Початок: 14.00 

 

 

№ 

п/п 

Доповідачі Теми доповідей 

1. Трачук С. В. Організація тестування фізичної підготовленості 

студентів 

2. Кузнецова Л. І. Якісний рівень фізичної підготовленості студентів, 

що спеціалізуються з фізичного виховання 

3. Бербененць О. С. Рівень фізичної підготовленості студентів 

спеціалізації «фізична реабілітація» 

4. Пальчук М. Б. Рівень фізичної підготовленості студентів 

спеціалізації «фітнес і рекреація» 
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Кафедра медико-біологічних дисциплін 

Тема семінару: «Біохакінг. Медико-біологічні засоби підтримки та відновлення 

організму спортсменів»  

Спільний семінар кафедри медико-біологічних дисциплін з лабораторією 

стимуляції працездатності та адаптаційних реакцій у спорті вищих досягнень та 

відділом загальної і молекулярної патофізіології інституту фізіології  

ім. О.О. Богомольця. 

Дата проведення: 2-3.12.2017 р. 

Місце проведення: ауд. 1.104 

Початок: 10.00 

 

№ 

п/п 

Доповідачі Теми доповідей 

1. Коробейнікова Л. Г. Психофізіологічні критерії успішності в спорті 

2. Земцова І. О. Біохімічний контроль функціонального стану 

організму спортсмена 

3. Кропта Р. В. Методичні основи використання показників аеробно-

анаеробного переходу в тренуванні на витривалість 

4. Осипенко Г. А. Метаболізм вуглеводів, жирів та білків в  скелетних 

м'язах  під час фізичних тренувань. 

5. Дроздовська С. Б. Генетичне тестування у спорті. Що це дає? 

6. Пастухова В. А. Структурні зміни у кістках та м’язах, що 

відбуваються під впливом систематичної м`язової 

роботи 

7. Мазур Ю. Ю. Роль клітковини у підтримані низької жирової маси 

8. Досенко В. Є. Фізіологічні  та патофізіологічні механізми адаптації 

до фізичних навантажень 

9. Гончар Є. Як шукати медичну інформацію про препарати? 

 

Кафедра психології і педагогіки 

Тема семінару: «Стратегії психолого-педагогічного забезпечення розвитку 

суб’єктів спортивної діяльності на різних етапах багаторічної спортивної 

підготовки» 

Дата проведення: 12.02.2018 р. 

Місце проведення: ауд.4.213 

Початок: 14.00 

 

№ 

п/п 

Доповідачі Теми доповідей 

1. Гринь О. Р. Психологічні ресурси підвищення стресостійкості 

спортсмена 



15 

 

2. Воронова В. І. Форми психологічного супроводу в процесі 

підготовки спортсменів 

3. Мосьпан М. О. Формування здатності особистості до 

саморегуляції в спортивно-педагогічній діяльності 

4. Арнаутова Л. В. Особливості психологічного захисту 

кваліфікованих спортсменів 

5. Мельник О. А. Розвиток особистісної рефлексії суб’єктів 

спортивної діяльності 

 

Кафедра  туризму 

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

викладання» 

Дата проведення: 21.03.2018 р. 

Місце проведення: ауд. 4.100 

Початок: 15.00 
 

№ 

п/п 

Доповідачі Теми доповідей 

1. Бабушко С. Р. 

 

Особливості викладання дисциплін  фахового 

спрямування іноземною мовою 

2. Попович С. І.  

 

Інноваційні методи викладання дисципліни 

«Туристичне краєзнавство» 

3. Бейдик О. О.  

 

Досвід Національного університету ім. Тараса 

Шевченка з впровадження інтерактивних методів 

навчання у процесі вивчення курсу «Туристичне 

краєзнавство» 

4. Антонишин А. П. 

 

Запровадження навчального модуля «Спортивне 

орієнтування» в курсі «Організація активного 

туризму» 

5. Рекун Н. М.  

 

Особливості викладання дисципліни «Іноземна 

мова професійного спрямування» для студентів 

випускників бакалаврату спеціальності 242 

«Туризм» та їх підготовки до складання ЗНО для 

вступу до магістратури 

6. Опанасюк Н. А. 

 

Проблеми розробки та викладання дисципліни 

«Туристичне право України» 
7. Захарін С. В. Обмін досвідом та диверсифікація мережі 

міжнародних зв’язків НУФВСУ із зарубіжними 

ЗВО туристичного профілю 
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ТРЕНЕРСЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЙ 

 

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: 23.01.2018 р. 

Місце проведення: ауд. 4.212 

Час проведення: 14.00 

 

№ 

п/п 

Доповідачі Теми доповідей 

1. Шинкарук О. А. 

 

Інноваційні технології модернізації освітнього 

середовища закладів вищої освіти 

2. Лисенко О. М. 

 

Сучасний погляд на концепцію порогу 

анаеробного обміну 

3. Денисова Л. В.  Аналітичний огляд платформ для організації 

дистанційного навчання 

4. Юхно Ю. О. Сучасні інформаційні технології у фізичному 

вихованні та перспективи їх розвитку 

5. Усиченко В. В.  Використання сучасних комп’ютерних 

технологій в розробці силових програм  

спортсменів-бодибілдерів високої кваліфікації 

6. Сергієнко К. М.  

Ткачук М. І. 

Особливості опорно-ресорних властивостей 

стопи дітей, що займаються баскетболом 

7. Хмельницька І. В. Залежність статистичних методів 

обробки даних від їх типу 

8. Вишневецька В. П. Інформатичні компетентності 

конкурентоспроможного фахівця сфери 

фізичного виховання і спорту 

9. Голованова Н. Л. Підвищення ефективності професійно-прикладної 

фізичної підготовки учнів на основі застосування 

інформаційних технологій 

10. Герасименко С. О. Кейс-технологія у сучасній дистанційній освіті 

11. Строганов С. С. Характеристика опорної реакції стопи юних 

баскетболістів при виконанні 

спеціальних рухових тестів 

12. Харченко Л. А.  Використання інституційного репозитарію в 
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практиці підготовки магістрів з фізичного 

виховання і спорту 

13. Юрченко О. І. Бiомеханiчнi та iнформацiйнi технологii в сферi 

адаптивного фiзичного виховання школярiв 

14. Яковенко О. О. Педагогічні аспекти підготовки спортсменів у 

веслуванні академічному з використанням 

аналізу тактичної структури змагальної 

діяльності 

 

Кафедра спортивних видів гімнастики 

Назва конференції: «Статодинамiчна стiйкiсть як основа техніки виконання 

вправ у спортивних видах гiмнастики» 

Дата проведення: 30.01.2018 р. 

Місце проведення: ауд. 3.171  

Початок: 14.00 

 

№ 

п/п 

Доповідачі Теми доповідей 

1. Крупеня С. В. Порівняльний аналіз біомеханічних 

характеристик рухових дій висококваліфікованих 

гімнасток в опорному стрибку 

2. Терещенко І. А., 

Максимова Ю. А., 

Салямін Ю. М., 

Левчук Т. М. 

Вдосконалення координації рухів юних акробатів 

з використанням стрибкових вправ на батуті 

3. Максимова Ю. А., 

Денисенко В. Д. 

Модифікация стабілограми при підтримці 

акробатичних пірамід  

4. Андрєєва Н. О. Статодинамічна стійкість тіла гімнасток 9-10 

років, які займаються художньою гімнастикою 

5. Добряк О. О. Аналіз впливу рівня спеціальної витривалості на 

надійність техніки виконання змагальних 

композицій у групових вправах 

6. Омельянчик О. О., 

Салямін Ю. М., 

Верняєв О. Ю. 

Фактори, що впливають на результат змагальної 

композиції на паралельних брусах 
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Кафедра футболу 

Назва конференції: «Зміст та структура системи підготовки спортивного 

резерву у футболі на сучасному етапі: проблеми та перспективи» 

Дата проведення: 01.02.2018 р. 

Місце проведення: ауд. 5.203 

Час проведення: 14.00 

 

№ 

п/п 

Доповідачі Теми доповідей 

1. Ніколаєнко В. В. Освітня спрямованість змагань у дитячому футболі 

2. Лисенчук Г. А., 

Байрачний О. В. 

Професійне становлення тренера: віковий аспект 

(на прикладі футболу) 

3. Чопілко Т. Г., 

Залойло В. В. 

Обґрунтування ефективності технології 

індивідуалізації спеціальної фізичної підготовки 

арбітрів високої кваліфікації у футболі 

4. Гончарук А. І. Роль та значення психологічних та 

психофізіологічних показників в загальній 

структурі підготовленості арбітрів різної 

кваліфікації 

5. Іванов П. П. Календар змагань як один із факторів, що 

детермінують успішність розвитку та 

популяризації спорту (на прикладі футболу) 

 

Кафедра спортивних ігор 

Назва конференції: «Удосконалення змагальної діяльності кваліфікованих 

спортсменів у спортивних іграх» 

Дата проведення: 05.02.2018 р.   

Місце проведення: ауд. 5.303  

Початок: 14.00  

 

№  Доповідачі Теми доповідей 

1.  Шутова С. Є. Роль і місце спортивних ігор у сучасному спорті 

України 

2.  Нагорна В. О., 

Мершавка В. М. 

Планування та управління підготовкою 

спортсменів високого класу в більярді 

3.  Шльонська О. Л., 

Братчик В. І 

Змагальна діяльність кваліфікованих 

волейболістів  

4.  Серебряков О. Ю.  Особливості змагальної діяльності хокеїстів 

високої кваліфікації за ігровим амплуа 
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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. Вплив суддівства на змагальну діяльність 

кваліфікованих баскетболістів 

9.  Крайнюк О. Б. Сучасний стан ветеранського руху у баскетболі 

 

Кафедра  професійного, неолімпійського та адаптивного спорту 

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

діяльності» 

Дата проведення: 15.02.2018 р. 

Місце проведення: ауд. 6.507 

Початок: 14.00 
  

№ 

п/п 

Доповідачі Теми доповідей 

1. Матвєєв С. Ф. Проблеми та перспективи підвищення якості 

магістерської підготовки 

2. Борисова О. В. Система підготовки тренерів в сучасному тенісі: 

міжнародний досвід 

3. Когут І. О. Проектна діяльність: навчальні можливості і 

дослідницький потенціал 

4. Гончаренко Є. В. Масові онлайн-курси в процесі підготовки студентів 

ЗВО 

5. Кропивницька Т. А.  Сучасні умови розвитку сфери фізичної культури і 

спорту в Україні та їх вплив на розвиток 

неолімпійського спорту 

6. Маринич В. Л. Інклюзивний підхід та сучасна тенденція організації 

спортивної роботи в закладах освіти 

7. Дев’ятаєва О. В. Сучасні тенденції розвитку пляжних ігрових видів 

спорту у світі 

8. Краснянський К. В. Особливості проведення комплексних змагань з 

неолімпійських видів спорту 

9. Ярмоленко М. А. Теоретико-методологічні основи індивідуалізації 

навчально-тренувального процесу спортсменів 

Спеціальних Олімпіад (на матеріалі ігрових видів 

спорту) 
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Кафедра хореографії і танцювальних видів спорту 

Назва конференції: «Проблеми та перспективи спортивного танцю як виду 

спорту на сучасному етапі його розвитку» 

Дата проведення: 14.03.2018 р. 

Місце проведення: ауд. 3.101 

Початок: 14.00 

 

№ 

п/п 

Доповідачі Теми доповідей 

1. Чайковський Є. В. Особливості функціонального забезпечення 

змагальної діяльності кваліфікованих спортсменів 

танцюристів 

2. Соронович І. М. Проблеми і перспективи впровадження громадських 

форм управління розвитком спортивного танцю в 

Україні 

3. Дьоміна О. Л. Урахування сенситивних періодів розвитку 

фізичних якостей у багаторічній підготовці 

спортмена-танцюриста 

4. Рожкова Т. А. Вплив занять спортивними танцями на опорно-

руховий апарат спортсменів 

5. Толстіков Т. О. Артистизм як запорука успіху на змаганнях 

6. Бойко О. В. Особливості суддівства змагань зі спортивного 

танцю 

7. Калужна О. М. Взаємозв'язок компонентів змагальної діяльності та 

показників фізичної підготовленості спортсменів-

танцюристів на етапі попередньої базової 

підготовки 
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ПРОГРАМА ЗАСІДАНЬ КРУГЛИХ СТОЛІВ 

 

Кафедра професійного, неолімпійського та адаптивного спорту 

Тематика засідання круглого столу: «Сучасна вища освіта: тенденції та 

перспективи» 

Дата проведення: 15.11.2017 р. 

Місце проведення: ауд. 1.104 

Початок: 13.00 

 

№ 

п/п  

Доповідачі Теми доповідей 

1. Ярмоленко М. А. Підвищення якості проведення навчальних занять з 

використанням новітніх освітніх технологій 

2. Матвєєв С. Ф. Українська освіта та європейський освітній простір: 

проблеми інтеграції 

3. Краснянський К. В. Використання інноваційних технологій у 

навчально-педагогічному процесі 

4. Маринич В. Л. Робота над проектами з метою збільшення 

дослідницького потенціалу кафедри 

 

Кафедра футболу 

Тематика засідання круглого столу: «Організаційно-методичні проблеми 

дитячо-юнацького футболу в Україні на сучасному етапі» 

Дата проведення: 23.11.2017 р. 

Місце проведення: ауд. 1.209 

Час проведення: 14.00 

 

№ 

п/п  

Доповідачі Теми доповідей 

1. Ніколаєнко В. В.  Передумови реорганізації системи дитячо-

юнацьких змагань в Україні  
2. Золотухін В. В.  Аналіз забезпечення дієвості механізму сплати 

компенсацій професійними клубами за 

підготовку юних футболістів в Україні  
3. Жабінський Ю. О.  Атестація дитячо-юнацьких спортивних 

закладів з футболу 
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Кафедра спортивних видів гімнастики 

Тематика засідання круглого столу: «Аналіз підготовки студентів кафедри 

спортивних видів гімнастики до всеукраїнської та всесвітньої універсіад»  
Дата проведення: 28.12.2018 р. 

Місце проведення: ауд. 3.171 

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 

 

Кафедра хореографії і танцювальних видів спорту 

Тематика засідання круглого столу: «Популяризація спортивних танців як 

виду спорту в Україні та у світі» 

Дата проведення: 13.04. 2018 р. 

Місце проведення: ауд. 3.101 

Початок: 14.00 

 

№  

п/п 

Доповідачі Теми доповідей 

1. Дьоміна О. Л. Розвиток сучасних танців за останні десятиліття. 

Перспективи визнання виду спорту. 

2. Толстіков Т. О. Хореографія у спорті: перспективи розвитку 

3. Соронович І. М. Організаційні аспекти соціалізації та залучення до 

занять спортивним танцем людей з ураженням 

опорно-рухового апарату 

4. Чайковський Є. В. Фізична підготовка в тренувальному процесі 

спортсменів-танцюристів на етапі попередньої 

базової підготовки 

5. Бойко О. В. Особливості проведення змагань зі спортивного 

танцю 

6. Калужна О. М. Значущість фізичної підготовки спортсменів 

танцюристів на етапі попередньої базової 

підготовки 

7. Рожкова Т. А. Методи корекції порушень постави у спортсменів 

високої кваліфікації 
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ПРОГРАМА СЕМІНАРІВ 

 

Кафедра футболу 

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

Дата проведення: 31.10.2017 р. 

Місце проведення: ауд. 5.203 

Час проведення: 14.00 

 
№ 
п/п 

Доповідачі Теми доповідей 

1. Шамич О. М. Зміст та спрямованість початкової 

підготовки футбольних арбітрів 

 

Кафедра спортивних видів гімнастики 

Тема семінару: «Всеукраїнський семінар тренерів і суддів»  
Дата проведення: 3-4.11.2017 р. 

Місце проведення: олімпійська база, м. Київ «Конча-Заспа» 

Початок: 10.00 

 

№ 

п/п 
Доповідачі Теми доповідей 

1. Салямін Ю. М. Порівняльний аналіз змагальної діяльності 

українських стрибунів на доріжці (чемпіонат світу, 

чемпіонат Європи,  чемпіонат  України) 

 

Кафедра спортивних ігор 

Тема семінару: «Підвищення ефективності навчального процесу студентів 

кафедри спортивних ігор» 

Дата: 26.12.2017 р. 

Місце проведення: ауд. 5.303 

Початок: 13.45 

 

№ 

п/п 

Доповідачі Теми доповідей 

1. Шутова С. Є. Професійна підготовка фахівців відповідно до 

компетентних вимог і соціального замовлення на 

сучасному ринку праці 

2. Нагорна В. О. Тенденції модернізації освітнього процесу на 

кафедрі спортивних ігор 

3. Серебряков О. Ю. Підвищення ефективності навчальних програм 

для студентів, які навчаються за індивідуальним 
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Кафедра хореографії і танцювальних видів спорту 

Тема семінару: «Особливості тренувальної діяльності спортсменів високої 

кваліфікації у спортивних танцях» 

Дата проведення: 16.02.2018 р. 

Місце проведення: ауд. 3.101 

Початок: 14.00 

 
№ 
п/п 

Доповідачі Теми доповідей 

1. Соронович І. М. Обґрунтування спрямованості тренувального 

процесу на розвиток витривалості 

кваліфікованих спортсменів в спортивному 

танці 

2. Чайковський Є. В. Гендерні відмінності функціональної 

підготовленості кваліфікованих спортсменів-

танцюристів 

3. Бойко О. В. Особливості техніки виконання фігур у 

латиноамериканській програмі 

4. Калужна О. М. Фізична підготовка спортсменів-танцюристів 

на етапі попередньої базової підготовки 

5. Дьоміна О. Л. Техніка хіп-хопу у наш час 

6. Рожкова Т. А. Опорно-руховий апарат спортсменів, які 

спеціалізуються у стандартній програмі 

спортивних танців 

7. Толстіков Т. О. Партерна гімнастика як основа розминки 

спортсмена 

 

графіком 

4. Петренко Г. В. Особливості підготовки спеціалістів з тенісу в 

Україні 

5. Шльонська О. Л. Сучасний стан навчально-методичної роботи на 

кафедрі спортивних ігор 



25 

 

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: 17.11.2017 р. 

Місце проведення: ауд. 8.1 

Початок: 14.00 

 

№ 

п/п 

Доповідачі Теми доповідей 

1. Дяченко А. Ю. Контроль аеробної потужності веслувальників на 

байдарках, які спеціалізуються в різних видах 

змагань 

2. Шкребтій Ю. М. Побудова тренувального процесу плавців з 

урахуванням змагальної діяльності 

3. Костікова С. Д. Побудова тренувальних програм кваліфікованих 

плавців-спринтерів із застосуванням 

диференційованих засобів спеціальної 

підготовки 

4. Подосінова Л. П. Техніка плавання брасом: шляхи підвищення її 

ефективності 

5. Русанова О. М. Основні напрямки вдосконалення тренувального 

процесу та підвищення ефективності змагальної 

діяльності кваліфікованих спортсменів у 

веслувальному слаломі 

6. Євпак Н. О. Змагальна діяльність кваліфікованих 

спортсменок, які спеціалізуються у водному 

поло 

7. Домбровський В. О. Інноваційні технології процесу навчання 

плаванню студентів на курсі «Теорія та методика 

викладання  плавання»  

8. Очеретько Б. Є. Стилі веслувальників академістів та методика їх 

діагностики   

9. Фролов Ю. М. Вплив силових навантажень у воді на швидкість 

плавання спортсменів 
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Кафедра біомеханіки та спортивної метрології 

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

Дата проведення: 20.12.2017 р. 

Місце проведення: ауд. 4.212 

Початок: 12.00 

 

№ 

п/п 

Доповідачі Теми доповідей 

1.  Коробейніков Г. В. Зв’язок функціональної асиметрії головного 

мозку із когнітивними стратегіями у 

спортсменів-єдиноборців 

2.  Литвиненко Ю. В. Регуляція пози спортсмена в умовах рухомої 

опори (на матеріалах складно- 

координаційних видів спорту) 

3.  Кашуба В. О.,  

Маслова О. В. 

 

Рівень теоретичної підготовленості і 

практичних вмінь дітей з вадами слуху щодо 

здійснення ними здоров’яформуючої 

діяльності  

4.  Гамалій В. В., 

Салій О. В. 

Сучасні підходи до формування екіпажів у 

греблі академічній 

5.  Артомонов М. Ю. 

 

Використання методів математичного 

аналізу наукових досліджень 

6.  Хабінець Т. О., 

Гонтарук О. М. 

Наукове-методичне забезпечення 

дослідницької роботи студентів на основі 

знань і практичних навиків з біомеханіки 

7.  Хмельницька І. В. Залежність статистичних методів обробки 

даних від їх типу 

8.  Носова Н. Л., 

Бондар О. М. 

 

Технологія корекції нефіксованих порушень 

опорно-рухового апарату дітей 5-6 років 

засобами фізичної реабілітації 

9.  Гончарова Н. М., 

Костюченко О. М. 

 

Сучасній стан розробки та впровадження 

здоров’яформуючих технологій в процесі 

фізичного виховання дітей шкільного віку 

10.  Жирнов О. В., 

Шевчук О. М. 

Показники вертикальної стійкості 

висококваліфікованих спортсменів, що 

спеціалізуються у стрільбі з луку 

11.  Ричок Т. М. Корекція показників фізичного стану 

школярів з вадами слуху засобами 

оздоровчо-рекреаційної рухової активності 

12.  Ткачова А. І. Диференціація занять оздоровчим фітнесом 

жінок першого зрілого віку з урахуванням 
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просторової організації їх тіла 

13.  Юрченко О. А. Біомеханічні та інформаційні технології у 

процесі адаптивного фізичного виховання 

школярів 

14.  Харкавлюк-Балакіна Н. В. Інформаційний підхід до експрес-

діагностики функціонального стану 

спортсмена 

 

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 – 21.12.2017 р. 

Місце проведення – ауд. 3.161 

Початок: 11.00 

 

№ 

п/п 

Доповідачі Теми доповідей 

1. Олешко В. Г., 

Славітяк С. І 

Удосконалення тренувального процесу 

спортсменів у бодібілдингу на основі 

оптимального застосування вправ базового та 

формуючого характеру у мезоциклах підготовки 

2. Олешко В. Г., 

Слободянюк В. О. 

 

Аспекти планування тренувальних навантажень 

кваліфікованих спортсменок у різних 

важкоатлетичних центрах України у річному 

макроциклі 

3. Штанегей Д. В., 

Коробейніков Г. В. 

Зв'язок між індивідуальними стилями та 

психофізіологічними властивостями боксерів 

4. Григоренко О. В. 

 

Динаміка показників тренувальної діяльності 

висококваліфікованих борців залежно від умов 

сучасних правил змагань 

5. Аксютін В. В. 

 

Динаміка психофізіологічних характеристик 

боксерів під час ведення поєдинку 
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Кафедра менеджменту і економіки спорту 

Назва конференції: «Соціально-економічні та організаційно-управлінські 

проблеми розвитку фізичної культури і спорту» 

Дата проведення: 18.01.2018 р.                            

Місце проведення: ауд. 4.401                                          

Початок: 14.00 

 

№ 

п/п 

Доповідачі Теми доповідей 

1. Мічуда Ю. П.   Сучасні умови розвитку підприємництва в 

українському спорті  

2. Свистунов С. В. Розробка типової моделі зовнішніх комунікативних 

процесів обласних центрів фізичного здоров’я 

населення «Спорт для всіх» 

3. Приймак М. М. Проблеми кадрового забезпечення фітнес-клубів 

України в сучасних ринкових умовах 

4. Попрозман О. І. Засоби державного управління розвитком 

соціальної інфраструктури України 

5. Ярмолюк О. В. Екологічна складова сталого розвитку в спорті 

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

культури і спорту в контексті розвитку «зеленої 

економіки» 

7. Калита Л. В. Проблеми формування та становлення спортивного 

бренду 

8. Павленко О. Ю. Організаційні передумови розвитку студентського 

спорту в Україні 

9. Білько Б. Є. Природоохоронна діяльність НОК України 

10. Абдулрахман 

Раман Норі  

Роль соціальних інститутів у розвитку масового 

спорту в Курдистані  

11. Ісмаіл Мустафа  Особливості формування сучасної системи 

управління розвитком футболу в Республіці Ліван 
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Кафедра легкої атлетики, зимових видів та велосипедного спорту 

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

в Україні» 

Дата проведення:  18-19.01.2018 р. 

Місце проведення: ауд. 2.319 

Початок:  14.00 

 

№ 

п/п 

Доповідачі Теми доповідей 

1.  Бобровник В. І. Формування технічної майстерності в 

легкоатлетичних дисциплінах 

2.  Колот А. В. Динаміка швидкості бігу і параметрів бігових кроків 

у висококваліфікованих бігунів на 100 м 

3.  Домарадська Г. Г. Удосконалення техніки бігу на 10 км 

4.  Левчик М. М. Динаміка показників спеціальної підготовленості 

бігунів на довгі дистанції в річному циклі підготовки 

5.  Совенко С. П. Тактика й техніка змагальної діяльності спортсменів 

високої кваліфікації, які спеціалізуються в 

спортивній ходьбі на 20 км 

6.  Беца Н. М. Еволюція структури планування річного 

тренувального макроциклу у марафонському бігу 

7.  Саволайнен О. В. Особливості підготовки юних легкоатлетів у ДЮСШ 

8.  Хуртик Д. В. Моделювання техніки лижників-гонщиків з 

порушенням слуху із використанням нейронних 

мереж 

9.  Єфанова В. В., 

Смірнова З. Д. 

Взаємозв'язок гомологаційних характеристик лижних 

трас з характером реалізації функціональних 

можливостей організму кваліфікованих лижників 

гонщиків 

10.  Ярмош  І. С. Особливості техніки стрілецької підготовки 

біатлоністів 10-11 років 

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

катанні на ковзанах  на прикладі одиночного катання 
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Кафедра історії та теорії олімпійського спорту 

Назва конференції: «Актуальні проблеми теорії та практики олімпійського 

спорту» 

Дата проведення: 15.03.2018 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.  Височіна Н. Л. Методологія проведення психодіагностичних 

досліджень в олімпійському спорті 

3.  Єременко О. А. Напрямки вдосконалення викладання дисципліни 

«Теорія юнацького спорту» 

4.  Улан А. М.  Особливості прояву функціональної асиметрії  

в єдиноборствах 

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

діяльності загальноосвітніх навчальних закладів 

6.  Факім М. Р. Сучасна система змагань з легкої атлетики 

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

навчальних закладів України 

8.  Тракалюк Т. О. Аналіз зміни координаційних здібностей спортсменів-

танцюристів на основі спеціальних рухових тестів на 

етапі спеціалізованої базової підготовки 

9.  Маляренко А. П. Сучасний стан проблеми застосування сучасних видів 

спорту та форм рухової активності у професійно-

прикладній фізичній підготовці військовослужбовців 

10.  Подгурський С. Е. Фактори забезпечення потужності ударів 

кваліфікованих спортсменів у тайванському боксі  

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

плаванні та бігу у сучасному п’ятиборстві  
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ПРОГРАМА ЗАСІДАНЬ КРУГЛИХ СТОЛІВ 

 

Кафедра водних видів спорту 

Тематика засідання круглого столу: «Організація і планування навчального 

процесу на кафедрі водних видів спорту у 2017-2018 навчальному році у 

контексті імплементації Закону України «Про вищу освіту»» 

Дата проведення: 17.01.2018 р. 

Місце проведення: ауд. 8.1 

Початок: 15.30 

 

№  

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 2018 р. 

3.  Євпак Н. О. Про профорієнтаційну роботу кафедри у 2017-

2018 н.р. 

4.  Харченко Л. А. Про організацію навчального процесу в 

університеті у контексті Закону України «Про 

вищу освіту» та рішень вченої ради НУФВСУ 

 

Кафедра спортивних єдиноборств та силових видів спорту 

Тематика засідання круглого столу: «Удосконалення тренувального процесу 

борців вільного стилю шляхом корекції техніко-тактичних дій на етапі 

підготовки до вищої спортивної майстерності» 

Дата проведення:  15.02.2018 р. 

Місце проведення: ауд. 3.101 

Початок: 13.40 

 

№ 

п/п 

Доповідачі Тема доповіді 

1. Данько Г. В., 

Григоренко О. В. 

Напрями вдосконалення техніко-тактичних дій 

борців вільного стилю у процесі моделювання 

та корекції показників спеціальної 

підготовленості 
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Кафедра історії та теорії олімпійського спорту 

Тематика засідання круглого столу: «Внесок національних спортивних 

федерацій у загальнокомандні досягнення олімпійської команди України» 

Дата проведення: 15.02.2018 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. Спортсмени та тренери України, які брали участь 

в Олімпійських іграх у складі збірних команд з 

гімнастики спортивної, гімнастики художньої, 

сучасного п’ятиборства, важкої атлетики, 

футболу 

3.  Радченко Л. О. Спортсмени та тренери України, які брали участь 

в Олімпійських іграх у складі збірних команд з 

фехтування, велоспорту,  фігурного катання 

4.  Шербашин Я. С. Спортсмени та тренери України, які брали участь 

в Олімпійських іграх у складі збірних команд з 

біатлону, гірськолижного спорту, лижних гонок, 

лижного двоборства, сноуборду, фрістайлу, 

стрибків на лижах з трампліну, бобслею, шорт-

треку 

5.  Лях-Породько О. О. Спортсмени та тренери України, які брали участь 

в Олімпійських іграх у складі збірних команд з 

легкої атлетики, хокею 

6.  Єгупов М. В. Спортсмени та тренери України, які брали участь 

в Олімпійських іграх у складі збірних команд з 

плавання, кінного спорту, стрибків у воду, 

триатлону 

7.  Бойко І. А. Спортсмени та тренери України, які брали участь 

в Олімпійських іграх у складі збірних команд з 

боротьби вільної та греко-римської, боксу, 

дзюдо, синхронного плавання 

8.  Кроль І. М. Спортсмени та тренери України, які брали участь 

в Олімпійських іграх у складі збірних команд з 

веслування академічного, веслування на 

байдарках і каное, вітрильного спорту, 

тхеквандо, ковзанярського спорту 
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Кафедра легкої атлетики, зимових видів та велосипедного спорту 

Тематика засідання круглого столу: «Підсумки виступу українських 

спортсменів у міжнародних змаганнях 2017 року та подальші перспективи 

розвитку легкої атлетики, зимових видів та велосипедного спорту» 

Дата проведення:  19.04.2018 р. 

Місце проведення: ауд. 2.319 

Початок:  14.00 

 

 

№ 

п/п 

Доповідачі Теми доповідей 

1.  Бобровник В. І. Аналіз виступу збірної команди України у 2017 

році та напрямки подальшого удосконалення 

тренувального процесу 

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

2017 році в стрибкових видах легкої атлетики 

3.  Хуртик Д. В., 

Нестеров В. М. 

Моделювання техніки одночасного безкрокового 

лижного ходу 

4.  Совенко С. П. Аналіз змагальної діяльності спортсменок 

високої кваліфікації, які спеціалізуються в 

спортивній ходьбі на 10 км 

5.  Беца Н. М. Аналіз змагальної діяльності кваліфікованих 

спортсменів, які спеціалізуються у 

марафонському бігу за 2017 рік 

6.  Карленко В. П., 

Вінник О. О. 

Новий метод визначення зон інтенсивності 

роботи у біатлоністів різної кваліфікації 

7.  Савенков В. А., 

Піонтковська Н. А. 

Аналіз засобів технічної підготовки в різних 

видах велосипедного спорту 

 

Кафедра менеджменту і економіки спорту 

Тематика засідання круглого столу: «Успішні проекти у спортивному 

менеджменті в сучасній Україні» 

Дата проведення: 17.05.2018 р. 

Місце проведення: ауд. 4.311 

Початок: 14.00 

 

№ 

п/п 

Доповідачі Теми доповідей 

1. Мічуда Ю. П. Проблеми відбору кандидатів для підготовки 

фахівців на освітньому ступені  «магістр» 
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спеціалізації «Менеджмент  і маркетинг у 

спорті» 

2. Свистунов С. В. Проблеми проектної діяльності у сфері 

менеджменту сучасних спортивних організацій  

3. Лисенко І. А.  Модельні характеристики сучасного 

спортивного менеджера  

4. Приймак М. М. Проектна діяльність у кадровому забезпеченні 

сфери спорту для всіх 

5. Соколинський О. В. Проблеми професійної адаптації фахівців зі 

спортивного маркетингу в Україні. 

Методика формування у спортивних менеджерів 

навичок підготовки інноваційних проектів 

 

Кафедра біомеханіки та спортивної метрології  

Тематика засідання круглого столу: «Практичні аспекти застосування 

біомеханічних технологій у фізичному вихованні і спорті» 

Дата проведення: 24.05.2018 р. 

Місце проведення: ауд. 4.212 

Початок: 14.00 

 

№ 

п/п 

Доповідачі Теми доповідей 

1. Ричок Т. М. 

 

Практичні аспекти корекції показників 

фізичного стану школярів з вадами слуху 

засобами оздоровчо-рекреаційної рухової 

активності 

2. Савлюк С. П. Біодинаміка просторової організації тіла у дітей 

молодшого шкільного віку з депривацією 

сенсорних систем у процесі адаптивного 

фізичного виховання 

3. Маслова О. В. Практичні аспекти застосування 

здоров’яформуючих технологій в процесі 

адаптивного фізичного виховання школярів з 

порушенням слуху 

4. Гончарова Н. М. 

 

Засади практичної реалізації концепції 

здоров’яформуючих технологій у процесі 

фізичного виховання дітей молодшого 

шкільного віку 
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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 2017 року» 

Дата проведення: 10-12.12.2017 р. (з боксу) 

     17-18.12.2017 р. (з видів боротьби) 

  23-25.12.2017 р. (тренерів з важкої атлетики) 

Місце проведення: (Київ, Конча-Заспа) 

Початок: відповідно до програми 

 

№ 

п/п 

Доповідачі Тема доповіді 

1. Олешко В. Г. 

 

Темпи зростання спортивних результатів у призерів  

чемпіонатів світу з важкої атлетики 

2. Данько Г. В 

 

Проблеми завершальної підготовки борців вільного 

стилю до головних змагань річного макроциклу 

3. Аксютін В. В. Техніко-тактичні дії боксерів залежно від манери 

ведення поєдинку 

 

Кафедра водних видів спорту 

Тема семінару: «Удосконалення підготовки магістрів зі спорту на кафедрі 

водних видів спорту» 

Дата проведення: 22.12.2017 р. 

Місце проведення: ауд. 8.1 

Початок: 10.00 

 

№ 

п/п 

Доповідачі Тема доповіді 

1. Шкребтій Ю. М. Головні орієнтири розробки освітнього стандарту 

підготовки магістрів за напрямом 017 «Фізична 

культура і спорт» 

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

 Дяченко А. Ю. Про освітньо-кваліфікаційну характеристику 

магістрів з водних видів спорту 
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Кафедра історії та теорії олімпійського спорту 

Тема семінару: «Сучасний стан та шляхи оптимізації змагальної діяльності 

спортсменів в олімпійському спорті» 

Дата проведення: 19.04.2018 р. 

Місце проведення: ауд. 6.408 

Початок: 14.00 

 

№ 

п/п 

Доповідачі Теми доповідей 

1.  Платонов В. М.  Перспективи та критерії розвитку програми 

Олімпійських ігор 

2.  Павленко Ю. О. Вплив президентів МОК на формування 

програм Олімпійських  ігор  

3.  Козлова О. К. Динаміка спортивних результатів українських 

спортсменів у міжнародних змаганнях з легкої 

атлетики 

4.  Драгунов Л. О.  Проблема побудови ефективної підготовки 

спортсменів-олімпійців у сучасних 

інтенсифікації змагальної діяльності 

5.  Сушко Р. О. Міграція в системі підготовки баскетболістів 

вищої кваліфікації (на матеріалах турнірів Ігор 

Олімпіад 1988-2016 рр.) 

6.  Безмилов М. М.   Вплив «ефекту віку» на відбір спортсменів та 

комплектування складів молодіжних команд в 

ігрових видах спорту 

7.  Сиваш І. С. Врахування змін правил змагань у процесі 

підготовки спортсменок у художній гімнастиці 
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ФАКУЛЬТЕТ ЗАОЧНОГО НАВЧАННЯ 

 

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЙ 

 

Кафедра спортивної медицини 

Назва конференції: «Актуальні питання екології та безпеки спорту» 

Дата проведення: 22.12.2017 р. 

Місце проведення: ауд. 3.116 

Початок: 12.00 
 

 

Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін 

Назва конференції: «Соціально-гуманітарні дискурси спорту» 

Дата проведення: 19.01.2018 р. 

Місце проведення: ауд. 2.211 

Початок: 12.15  

 

№ 

п\п 

Доповідачі Теми доповідей 

1. Пінчук Є. А. Амбівалентність образу спортсмена як фактор 

формування культури особистості 

2. Тимошенко Ю. О. Філософська методологія дослідження 

фізкультурно-спортивної сфери України 

тоталітарної доби 

3. Ібрагімов М. М. «Філософія спорту» в теоретичній 

ретроспективі та практичній перспективі 

№ 

п/п 

Доповідачі Теми доповідей 

1. Шахліна Л. Я.-Г. Імунна система в умовах перетренування 

спортсменів, як актуальна проблема в практиці 

спортивної медицини 

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. Тривале фізичне навантаження та спортивне серце 

5. Уряднікова І. В. Сучасні проблеми екології спорту 

6. Заплатинський В. М. Корпоративна безпека, її значення в системі 

фізичної культури і спорту 
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4. Козьма В. В. 

 

Політика держави у сфері спорту: світовий 

досвід і Україна 

5. Соколова Н. Д. Феномен тілесності в обширі цивілізації Майя 

6. Нікітенко В. М. Нормативне регулювання у фізичній культурі та 

спорті 

7. Попова О. Б. 

 

Контент тілесності в культурі модерну на 

вітчизняних теренах 

8. Калина М. С. 

 

Вплив телебачення на ціннісне розуміння спорту 

у сучасній західній культурі 

9. Довбенко Т. В. Ціннісні орієнтації української ментальності 

10. Ольшанецька О. Б. 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: 25.01.2018 р. 

Місце проведення: ауд. 2.213 

Початок: 14.00 

 

№ 

п\п 

Доповідачі Теми доповідей 

1.  Кудря М. М. Роль інноваційних технологій для ефективного 

викладання та навчання англійській мові 

2.  Алексєєнко О. П. Специфіка оволодіння англійською мовою 

студентами-спортсменами 

3.  Рекун Н. М. Лінгво-стилістичні особливості англомовних 

рекламних текстів туристичної галузі 

4.  Лук’янець Т. Г. Спортивний дискурс: досвід міжнародної наукової 

комунікації студентів ЗВО спортивного профілю 

5.  Галицька М. М. Неформальний молодіжний обмін у формуванні 

міжкультурної компетенції 

6.  Сокур І. О. Лексико-стилістичні засоби образності у науковому  

тексті 

7.  Бабушко С. Р. Коллаборативні технології навчання англійської 

мови студентів ЗВО 
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ПРОГРАМА ЗАСІДАНЬ КРУГЛИХ СТОЛІВ 

 

Кафедра спортивної медицини 

Тематика засідання круглого столу: «Актуальні проблеми спортивної 

медицини» 

Дата проведення: 14.03.2018 р. 

Місце проведення: ауд. 3.116 

Початок: 14.00 

 

№ 

п/п 

Доповідачі Теми доповідей 

1. Футорний С. М. Особливості формування анемічного синдрому у 

професійних спортсменів 

2. Осадча О. І. Механізми розвитку системної запальної відповіді 

та автоімунних реакцій у професійних спортсменів 

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

функціонування гепатобіліарної системи організму 

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

порушеннями слуху 

 

Кафедра української та іноземних мов 

Тематика засідання круглого столу: «Фахова підготовка іноземних громадян в 

Україні: сучасний стан та перспективи розвитку» 

Дата проведення: 19.04.2018 р. 

Місце проведення: ауд. 2.213 

Початок: 14.00 

 

№ 

п\п 

Доповідачі Теми доповідей 

1.  Вятчаніна С. В. Ефективність навчання іноземних студентів в 

моно- і мультинаціональних групах 

2.  Юнак В. Г. Навчання мови магістрантів-іноземців з 

урахуванням специфіки професійної діяльності 

3.  Хоружева Л. Є. Принципи введення тематичних мовних порцій 

на початковому етапі навчання студентів-

іноземців 

4.  Бардіна Л. М. Навчання магістрантів анотуванню наукової 

літератури за фахом 
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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: 22.02.2018 р. 

Місце проведення: ауд. 2.213 

Початок: 14.00 

 

№ 

п\п 

Доповідачі Теми доповідей 

1.  Доценко Л. З. Актуальність професійно-орієнованого 

навчання іноземній мові у немовному ЗВО 

2.  Литвиненко С. Г. Терміни-епоніми як джерело поповнення 

вузькопрофесійної футбольної лексики 

3.  Марусяк В. В. Виконання групових завдань на заняттях з 

іноземної мови з використанням комп’ютерних 

додатків 

4.  Шматюк А. І. Актуальні проблеми навчання іноземним 

мовам у ЗВО спортивного профілю 

5.  Грищук І. А. Дискусія – ефективний засіб навчанню 

вільному мовленню англійською мовою 

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

професіоналізації навчання у ЗВО спортивного 

профілю 

7.  Шепелюк В. Л. Проблеми у мовному спілкуванні під час 

вивчення спеціальних дисциплін між 

викладачем і студентом-іноземцем 

8.  Назаренко Н. Г. Особливості роботи з навчальними словниками 

спортивних термінів певного фаху із 

здобувачами освітнього ступеня бакалавра 
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НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ НУФВСУ 

 

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЙ НДІ НУФВСУ 

 

Назва конференції: «Підсумкова конференція за результатами виконання 

науково-дослідних робіт Науково-дослідного інституту Національного 

університету фізичного виховання і спорту України за рахунок коштів 

державного бюджету МОН України у 2017 році» 

Дата проведення: 22-23 лютого 2018 р. 

Місце проведення: ауд. 1.303  

Початок: 14.00 

 

№ 

з/п 

Доповідачі Теми доповіді 

22 лютого 2018 р. 

1.  Когут І. О.,  

Маринич В. Л. 

Проектна діяльність як передумова та 

інструмент забезпечення ефективних 

наукових та освітніх реформ  

2.  Імас Є. В.,  

Матвєєв С. Ф., 

Кропивницька Т. А. 

Теоретико-методологічні засади розвитку 

неолімпійського спорту» (підсумкова 

доповідь за науковими результатами 

проекту) 

3.  Дроздовська С. Б. Довгі некодуючі РНК у крові спортсменів у 

видах спорту на витривалість як маркери 

гіпертрофії міокарду. 

4.  Єрмолова В. М. Громадянсько-патріотичне виховання дітей 

та молоді через ціннісний потенціал 

олімпізму 

5.  Радченко Л. О. Олімпійська освіта в системі навчально-

виховного процесу підростаючого покоління 

6.  Козлова О. К. Сучасний стан підготовки національних 

команд України до головних змагань року 

7.  Марченко О. Ю. Гендерні особливості формування фізичної 

культури школярів 

23 лютого 2018 р. 

1.  Павленко Ю. О. Стратегічні напрями розвитку олімпійської 

підготовки спортсменів 

2.  Лисенко О. М.  Сучасний погляд на концепцію порогу 

анаеробного обміну 

3.  Гамалій В. В. Технічна підготовка кваліфікованих 
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спортсменів на основі раціоналізації техніки 

виконання змагальних вправ 

4.  Ковельська А. В. Фізична працездатність і гематологічні 

показники крові у спортсменів-аматорів 

5.  Горенко З. А. Особливості прояву фізичної працездатності 

спортсменок-веслувальниць на байдарках і 

каное 

6.  Вінничук Ю. Д.,  

Чикіна І. В. 

Вплив кардіопротектора АТФ-Лонг на 

біохімічні, гематологічні параметри і 

показники гемостазу спортсменів в динаміці 

тренувальних навантажень 

7.  Очеретько Б. Є. Резерви підвищення фізичної 

підготовленості у біатлоністів високого 

класу 

8.  Федорчук С. В. Влив нейродинамічних властивостей на 

ефективність психічної саморегуляції та 

адаптивність спортсменів з різних видів 

спорту 

9.  Тукаєв С. В. Психофізіологічні основи здорового способу 

життя: індивідуально-психологічні 

детермінанти й нейрофізіологічні кореляти 

10.  Безугла В. В. Оцінка  впливу кардіопротектора АТФ-Лонг 

на серцево-судинну систему спортсменів 

11.  Височіна Н. Л. Психологічне забезпечення в системі 

підготовки спортсменів в олімпійському 

спорті 

12.  Колосова О. В. Динаміка параметрів Н-рефлексометрії у 

спортсменів-стрибунів у воду 

13.  Халявка Т. О. Електронейроміографічні показники у 

спортсменів, які спеціалізуються в різних 

видах спорту 

14.  Соколов В. В. Функціональні можливості системи дихання 

в залежності від особливостей довготривалої 

адаптації кваліфікованих спортсменів 

15.  Гапонова Л.,  

Тайболіна Л. О. 

Особливості адаптації серцево-судинної 

системи кваліфікованих спортсменів до 

фізичних навантажень в умовах 

середньогір'я 
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ПРОГРАМА ЗАСІДАНЬ КРУГЛИХ СТОЛІВ 

НАУКОВО-ДОСЛІДНОГО ІНСТИТУТУ НУФВСУ 

 

Тематика засідання круглого столу: «Сучасна вища освіта: тенденції та 

перспективи» 

Спільно з кафедрою професійного, неолімпійського та адаптивного спорту 

Дата проведення: 15 листопада 2017 р. 

Місце проведення: : ауд 6.507 

Початок: 14.00 

 

№ 

з/п 

Доповідачі Теми доповіді 

1.  Матвєєв С. Ф. Українська освіта та європейський освітній 

простір: проблеми інтеграції 

2.  Кропивницька Т. А. Освіта через науку: сучасні тренди  

 

 

 


