
ЗВІТ 

про проведення наукової конференції  

кафедри легкої атлетики, зимових видів та велосипедного спорту 

 

29 січня 2016 р. на кафедрі відбулась наукова конференція «Проблеми 

змагальної та тренувальної діяльності спортсменів та перспективи їх 

вирішення», присвячена святкуванню 85-річчя Національного університету 

фізичного виховання і спорту України. Конференцію було розділено на дві 

секції в залежності від циклів кафедри.  

 

Цикл зимових видів та велосипедного спорту  

 Керівник – доцент Савенков В.А. 

На конференції були заслухані наступні доповіді: 

- професор Карленко В.П., ст. викл. Вінник О.О. «Ефективність 

цільового підходу в побудові підготовки біатлоністок збірної команди 

України до XXII зимових Олімпійських ігор 2014 р.»; 

    -  доцент Савенков В.А., ст. викладач Піонтковська Н.А. «Техніка 

велосипедистів у нових олімпійських видах спорту»;  

- ст. викладач Нестеров В.М., «Особливості сучасної техніки в лижних 

гонках»; 

- ст. викладач Смірнова З.Д. «Вікові критерії лижників в дисциплінах 

зимових Олімпійських ігор»; 

- ст. викладач Єфанова В.В. «Теоретико-методичні положення тактичної 

майстерності лижників-гонщиків»;  

- викладач Хуртик Д.В. «Особливості техніки лижників з порушенням 

слуху»; 

- викладач Ворфоломєєва Л.А. «Система змагань у лижному спорті»; 

- викладач Резніченко Н.А. «Нові елементи в техніці фігурного катання». 



Доповідачам були задані питання, на які були дані змістовні 

відповіді.    В обговоренні доповідей взяли участь професор Карленко 

В.П., доцент Савенков В.А., ст. викладачі Нестеров В.М. та  Смірнова 

З.Д.  

 

Цикл легкої атлетики 

Керівник – професор Козлова О.К. 

- професор Бобровник В.І., викладач Тихоненко Я.П. Характеристика 

функціонального стану і технічних дій кваліфікованих бігунів на 

середні дистанції; 

- доцент Колот А.В. Теоретико-методичні основи удосконалення 

технічної майстерності висококваліфікованих спортсменів у 

змагальних вправах легкої атлетики;  

- доцент Совенко С.П. Тенденції зміни техніки спортсменок високої 

кваліфікації, які спеціалізуються у спортивній ходьбі на 20 км з ростом 

спортивного результату; 

- ст. викладач Цопа В.Б. Оцінка змагальної діяльності українських 

спортсменів, які спеціалізуються з бігу на середні та довгі дистанції;  

- викладач Тихоненко Я.П. Современный анализ технических действий и 

функционального состояния квалифицированных бегунов на средние 

дистанции  

- викладач Євтушевська Н.Ю. Особливості технічної підготовки 

кваліфікованих стрибунів у довжину з урахуванням індивідуальних 

фізичних можливостей;  

- викладач Саволайнен О.В. Оцінка показників фізичної підготовленості 

студентів ВНЗ; 

-  професор Козлова О.К. Напрями підвищення ефективності підготовки 

і змагальної діяльності легкоатлетів високої кваліфікації (практичний 

досвід); 



- аспірант Козлов К.В. Змагальна діяльність найсильніших спортсменів 

світу, які спеціалізуються у потрійному стрибку; 

- аспірант Клімашевський О.В. Аналіз техніки метання списа 

найсильніших спортсменів світу. 

В обговоренні результатів виступили  проф. Бобровник В.І., проф. 

Козлова О.К. Було звернено увагу на дискусійні питання доповідей, шляхи  

вирішення актуальних проблем підготовки і змагальної діяльності 

спортсменів.  

 

 

Зам. зав. кафедри з  

наукової роботи    

професор                                                                          О.К. Козлова 

 

 

  

 


