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«ХОРТИНГ ‒ НАЦІОНАЛЬНИЙ БРЕНД УКРАЇНИ У СВІТІ:
ОЛІМПІЙСЬКА ПЕРСПЕКТИВА»

23 березня 2019 р.

Університет державної фіскальної
служби України

Навчально-науковий інститут
спеціальної фізичної і  бойової

підготовки та реабілітації УДФСУ
Київська обл., м. Ірпінь,
вул. Університетська, 31

Порядок роботи конференції:

10.00-10.55 – реєстрація учасників конференції

11.00  – відкриття Міжнародної науково-практичної
конференції з майстер-класами

11.30-13.30  – пленарне засідання (Конференц-зал, корпус «А»)

13.30-14.20  – обід

14.30-15.40 – майстер-класи (спортивний зал, корпус «А»)

15.40-16.10 – брей-кава

16.15-18.00 – презентації проектів і кращих практик (Конференц-
зал, корпус «А»)

24 березня 2019 р.

10.00-12.30 – секційні засідання (каб. 102, 104, 105, 106, корпус «Р»,
Конференц-зал)

12.30-13.00 – брей-кава

13.00-15.00 – круглий стіл із майстер-класами

15.00-16.30 – підведення підсумків конференції,
прийняття резолюції

Регламент роботи:
Доповіді – до 10 хв.
Виступ – до 10 хв.
Презентації проектів і кращих практик – до 15 хв.
Запитання і обговорення наприкінці засідання
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Оргкомітет конференції:

Пашко Павло Володимирович, ректор Університету державної фіскальної
служби України, доктор економічних наук, професор, Заслужений діяч науки і
техніки України, Майстер спорту України зі спортивного туризму.

Бех Іван Дмитрович, директор інституту проблем виховання Національної
академії педагогічних наук України, дійсний член НАПН України, доктор
психологічних наук, професор.

Шевчук Олег Анатолійович, перший проректор із навчально-методичної та
виховної роботи Університету державної фіскальної служби України, доктор
економічних наук, професор.

Цимбал Петро Васильович, проректор з наукової роботи Університету
державної фіскальної служби України, доктор юридичних наук, професор.

Малинський Ігор Йосипович, директор Навчально-наукового інституту
спеціальної фізичної і бойової підготовки та реабілітації Університету державної
фіскальної служби України, кандидат наук з фізичного виховання і спорту, професор,
Заслужений працівник фізичної культури і спорту, Заслужений тренер України.

Єрьоменко Едуард Анатолійович, кандидат педагогічних наук, заступник
директора Навчально-наукового інституту спеціальної фізичної і бойової підготовки та
реабілітації Університету державної фіскальної служби України, президент
Міжнародної федерації хортингу, Майстер спорту України міжнародного класу,
Заслужений тренер України.

Бойко Валерій Федосійович, кандидат педагогічних наук, професор,
заслужений працівник фізичної культури і спорту України, заслужений тренер
України, майстер спорту України міжнародного класу, завідувач кафедри хортингу та
реабілітації ННІСФБПР УДФСУ.

Діхтяренко Зоя Михайлівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри
фізичного виховання, спорту та здоров’я людини Навчально-наукового інституту
спеціальної фізичної і бойової підготовки та реабілітації Університету державної
фіскальної служби України, майстер спорту України з хортингу, голова НМК УФХ,
голова ГО «Об’єднання педагогів і науковців України».

Лакей Михайло Миколайович, президент Ірпінської федерації хортингу,
тренер-викладач з хортингу Центру студентського спорту Навчально-наукового
інституту спеціальної фізичної і бойової підготовки та реабілітації Національного
університету держаної фіскальної служби України.
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23 березня 2019 р.
11.00 – відкриття Міжнародної науково-практичної конференції

з майстер-класами (Конференц-зал, корпус «А»)

Вступ. Вітальні слова

Пашко Павло Володимирович, ректор Університету державної фіскальної
служби України, доктор економічних наук, професор, Заслужений діяч науки і
техніки України, Майстер спорту України зі спортивного туризму.

Єрьоменко Едуард Анатолійович, кандидат педагогічних наук, заступник
директора Навчально-наукового інституту спеціальної фізичної і бойової підготовки та
реабілітації Університету державної фіскальної служби України, президент
Міжнародної федерації хортингу, Майстер спорту України міжнародного класу,
Заслужений тренер України.

Грищенко Дмитро Степанович, радник Міністра оборони України.

Бойко Олег Володимирович, тимчасово виконуючому обов’язки начальника
Головного управління морально-психологічного забезпечення Збройних Сил України,
полковник.

Павлов Василь Борисович, радник заступника Голови Адміністрації
Президента України, провідний спеціаліст відділу військово-патріотичного виховання
у Генеральному штабі Збройних сил України, військовий історик, член Наглядової
Ради та почесний член правління Федерації військово-спортивного хортингу України.

Фіногенов Юрій Семенович, начальник Управління фізичної культури і спорту
Міністерства оборони України, заслужений працівник фізичної культури і спорту
України, кандидат педагогічних наук, професор.

Сухорада Григорій Іванович, заступник начальника управління – начальник
відділу нормативно-методичного забезпечення фізичної підготовки та спортивної
роботи Управління фізичної культури і спорту Міністерства оборони України,
полковник.

Бех Іван Дмитрович, директор інституту проблем виховання Національної
академії педагогічних наук України, дійсний член НАПН України, доктор
психологічних наук, професор.

Кременчук Віолетта Віталіївна, начальнику відділу координування
культурно-масових заходів та фізкультурно-спортивної роботи Ірпінської міської
ради.

Гордійчук Ігор Володимирович, начальник Київського військового ліцею імені
Івана Богуна, генерал-майор, член Наглядової Ради та почесний член правління
Федерації військово-спортивного хортингу України.
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Ціпов’яз Сергій Іванович, старший офіцер відділу військово-патріотичного
виховання управління інформаційно-пропагандистського забезпечення Головного
управління морально-психологічного забезпечення Збройних Сил України,
підполковник.

Куроченко Іван Панасович, Заслужений працівник фізичної культури і спорту
України, почесний професор УДФСУ, член Національного Олімпійського Комітету
України, заступник Голови відділення НОК України в Київській області, Кавалер
Орденів «За заслуги» ІІІ ступеня та «Данила Галицького».

Шевчук Олег Анатолійович, перший проректор із навчально-методичної та
виховної роботи Університету державної фіскальної служби України, доктор
економічних наук, професор.

Цимбал Петро Васильович, проректор з наукової роботи Університету
державної фіскальної служби України, доктор юридичних наук, професор.

Ільченко Анатолій Іванович, начальник Київського обласного відділення
Комітету з фізичного виховання та спорту, кандидат педагогічних наук.

Білорус Олег Анатолійович, начальник управління освіти і науки Ірпінської
міської ради Ірпінської міської ради, член наглядової ради Української федерації
хортингу.
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ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
11.30-13.30

Бех Іван Дмитрович, директор Інституту проблем виховання Національної
академії педагогічних наук України, дійсний член НАПН України, доктор
психологічних наук, професор. Тема: «Від волі до особистості спортсмена
хортингу».

Малинський Ігор Йосипович, директор Навчально-наукового інституту спеціальної
фізичної і бойової підготовки та реабілітації УДФСУ, кандидат наук з фізичного
виховання і спорту, професор, голова відділення НОК України в Київській області, член
НОК України. Тема: «Застосування кидкової техніки в методиці підготовки
студентів-хортингістів».

Єрьоменко Едуард Анатолійович, кандидат педагогічних наук, заступник
директора Навчально-наукового інституту спеціальної фізичної і бойової підготовки та
реабілітації УДФСУ, президент Міжнародної федерації хортингу. Тема: «Хортинг –
національний бренд України у світі».

Васюк Олександр Павлович, провідний тренер штатних команд національних
збірних команд України з не олімпійських видів спорту Міністерства молоді та спорту
України, в.о. президента Київської обласної федерації хортингу, Майстер спорту України
міжнародного класу з хортингу. Тема: «Розвиток хортингу на міжнародній
спортивній арені».

Кукушкін Костянтин Миколайович, головний спеціаліст відділу з питань
державної служби, професійного навчання та урядових нагород Департаменту
кадрового забезпечення Секретаріату Кабінету Міністрів України, науковий
кореспондент лабораторії фізичного розвитку Інституту проблем виховання НАПН
України. Тема: «Рівні визначення стану військово-патріотичного виховання у різних
країн світу».

Федоров Станіслав Ігорович, директор Ірпінської ЗОШ № 3 Київської області,
майстер спорту України міжнародного класу з хортингу, чемпіон світу та Європи з
хортингу. Тема: «Створення спортивних класів з хортингу в закладах середньої освіти
України».

Кузьменко Олена Анатоліївна, директор ТОВ «Центр дистанційної освіти
«Джерело». Тема: «Важливість набуття знань з навчальних дисциплін шкільного
циклу у процесі дистанційної освіти для спортсменів України».

Ячник Катерина Леонідівна, заступник начальника управління спортивних
споруд – начальник відділу експлуатації спортивних споруд та матеріально-
технічного забезпечення Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства
освіти і науки України. Тема: «Матеріально-технічне забезпечення змагань і
професіоналізм судді хортингу – запорука збереження здоров’я та життя у
спортсменів».
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Болтівець Сергій Іванович, доктор психологічних наук, професор, завідувач
Відділу розвитку молодіжної політики Державного інституту сімейної та молодіжної
політики України. Тема: «Попередження небезпечних узалежнень у хортовому
середовищі дітей і молоді».

Остапенко Олександр Іванович, завідувач лабораторії фізичного розвитку та
здорового способу життя Інституту проблем виховання НАПН України, кандидат
педагогічних наук. Тема: «Реалізація загальноукраїнського проекту на тему:
«Стратегія-Патріот: Хортинг – мистецтво перемоги».

МАЙСТЕР-КЛАСИ (СПОРТИВНИЙ ЗАЛ КОРПУСУ «А»)
14.30-15.40

Шаповалов Борис Борисович, президент Міжнародної федерації поліцейського
хортингу, кандидат психологічних наук, доцент, майстер спорту України
міжнародного класу. Тема: «Використання прийомів самооборони».

Полторацький Сергій Сергійович, президент Федерації військово-спортивного
хортингу України, майстер спорту України з хортингу, майор медичної служби,
учасник АТО. Тема: «Роль та місце федерації військово-спортивного хортингу
України в розвитку військово-прикладних видів спорту в силових структурах і
військово-патріотичному вихованні молоді України».

Ковальчук Олег Васильович, керівник Центру оперативної тактичної
підготовки «Цитадель». Тема: «Оперативне використання прийомів самооборони».

Учень Сергія Миколайовича, керівник Миколаївського обласного
відокремленого підрозділу Федерації, старший викладач, методист Миколаївського
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. Тема: «Професійні
компетентності тренера/інструктора з хортингу із наданням домедичної допомоги
(на прикладі досвіду підготовки педагогічних працівників Миколаївської області)».

Ковальов Сергій Валерійович, майстер спорту України з хортингу, тренер-
викладач спортивного клубу «Сильна нація» Тема: «Самозахист холодною зброєю в
сучасному світі».

Ульянов Костянтин Ігорович, Віце-президент Федерація військово-
спортивного хортингу України (ФВСХУ) по спортивній роботі (начальник навчально-
спортивного відділу), голова розділу «Ножовий бій». Тема: «Броньований розум і
ножовий бій, як елементи підготовки спортсменів військово-спортивного хортингу:
аспекти психології спортсмена-переможця».
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ПРЕЗЕНТАЦІЇ ПРОЕКТІВ І КРАЩИХ ПРАКТИК
(Конференц-зал, корпус «А»)

16.15-18.00

Кошин Сергій Мефодійович, голова товариства сприяння обороні України
«ТСО України», кавалер ордену «За заслуги ІІІ ступені», член наглядової ради
Української федерації хортингу. Тема: «Український національний вид спорту –
хортинг як основний вид спорту, який впроваджує ТСО України».

Гречаний Олександр Миколайович, майстер спорту України з хортингу,
вчитель фізичної культури вищої категорії Київської інженерної гімназії, керівник
гуртка з хортингу «Торнадо», Гречана Лариса Олександрівна, майстер спорту
України з хортингу, вчитель фізичної культури, керівник гуртка з хортингу Київської
початкової школи № 334. Тема: «Відеопосібник для вивчення форм хортингу. 1-3
рівень».

Острянська Олена Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент
відділу науково-організаційної роботи Державного вищого навчального закладу
«Університет менеджменту освіти» НАПН України. Тема: «Упровадження
авторської інноваційної педагогічної технології використання хортинг-ляльок у
процесі забезпечення перспективності й наступності дошкільної і початкової освіти
в умовах Європейської інтеграції».

Васецький Юрій Валерійович, президент Дніпровської федерації хортингу,
майстер спорту України з хортингу, Овсюкова Ольга Миколаївна, віце-президент
Дніпровської федерації хортингу, майстер спорту України з хортингу, голова
громадської організації «Хортинг-кідс». Тема: «Успіхи Дніпровської федерації
хортингу».

Мельничук Юрій Леонідович, начальник Науково-освітнього центру
патріотичного виховання молоді Університету «Україна». Тема: «Національно-
патріотичне виховання дітей і молоді засобами козацької педагогіки».

Самоха Іван Михайлович, Голова клубу хортингу «Практик», майстер спорту
України з хортингу, Самоха Денис Михайлович, майстер спорту України з хортингу,
співголова клубу хортингу «Практик», студент ННІСФБПР УДФСУ. Тема: «Вплив
музики та пісень про хортинг на емоційний стан, навчально-тренувальний та
змагальний процес хортингістів».

Саргсян Сурен Андраникович, майстер спорту України з хортингу, суддя
національної категорії, тренер спортивного клуба «Спарта» м. Гостомель, студент
ННІСФБПР УДФСУ. Тема: «Розділ «Двобій» – швидке вивчення прийомів
хортингістами в процесі навчально-тренувальних семінар».
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24 березня 2019 р.

СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ (КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ)
10.00-12.30

Секція 1.
Сучасні інновації в хортингу

Модератори: Єрьоменко Едуард Анатолійович, кандидат
педагогічних наук, заступник директора  навчально-
наукового інституту спеціальної фізичної і бойової
підготовки та реабілітації УДФСУ, президент
Міжнародної федерації хортингу;
Федорченко Тетяна Євгенівна, доктор педагогічних
наук, професор, головний науковий співробітник
лабораторії фізичного розвитку та здорового способу
життя Інституту проблем виховання НАПН України.

Бойко Валерій Федосійович, кандидат педагогічних наук, професор,
заслужений працівник фізичної культури і спорту України, заслужений тренер
України, майстер спорту України міжнародного класу, завідувач кафедри хортингу та
реабілітації ННІСФБПР УДФСУ. Тема: «Кафедра хортингу, як науковий осередок
ННІСФБПР УДФСУ».

Буданов Денис Сергійович, голова громадської організації «Клейнод», тренер-
викладач ДЮСШ, майстер спорту України з хортингу. Тема: «Впровадження
сучасних інновацій для учнів-хортингістів у процесі тренувань у дитячо-юнацькій
спортивній школі».

Войтенко Святослав Юрійович, студент Навчально-наукового інституту
обліку, аналізу та аудиту університету ДФС України. Тема: «Сучасні інновації в
хортингу – вивчення його елементів на заняттях з фізичного виховання».

Господаренко Наталія Олександрівна, тренер-інструктор Київського
спортивного клубу хортингу «Пантера». Тема: «Використання сучасник психолого-
педагогічних й інформаційних інновацій в хортингу для налаштування дітей, учнів,
студентську молодь на чесну перемогу в поєдинках і успіх у житті».

Діхтяренко Зоя Михайлівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри
хортингу та реабілітації ННІСФБПР УДФСУ, майстер спорту України з хортингу,
голова НМК УФХ, голова ГО «Об’єднання педагогів і науковців України». Тема:
«Сучасні інновації – форми та методи формування у старшокласників – майбутньої
студентської молоді готовність до захисту Вітчизни в процесі навчально-
тренувальних занять хортингом».

Єрьоменко Едуард Анатолійович, президент Всесвітньої федерації хортингу,
кандидат педагогічних наук, заступник директора Навчально-наукового інституту
спеціальної фізичної і бойової підготовки та реабілітації Університету державної
фіскальної служби України, майстер спорту України міжнародного класу,
Заслужений тренер України. Тема: «Десять років хортингу – національному виду
спорту України: навчально-вихована система дітей, підлітків, молоді, жінок і
чоловіків різного віку».
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Зубалій Микола Дмитрович, старший науковий співробітник  Інституту
проблем виховання НАПН України, кандидат педагогічних наук. Тема: «Історія
становлення і розвитку Національного виду спорту – Хортингу».

Квасниця Ірина, аспірант Хмельницького національного університету. Тема:
«Формування мобільності тренера-викладача засобами бойових мистецтв (на
прикладі хортингу)».

Лакей Михайло Миколайович, президент Ірпінської федерації хортингу,
тренер-викладач з хортингу Центру студентського спорту Навчально-наукового
інституту спеціальної фізичної і бойової підготовки та реабілітації Національного
університету держаної фіскальної служби України. Тема: «Теорія і методика
проведення тренувальних занять з хортингу зі студентами Університету ДФС
України».

Малинський Ігор Йосипович, кандидат наук з фізичного виховання і спорту,
професор, заслужений працівник фізичної культури і спорту України, заслужений
тренер України, майстер спорту України, директор ННІСФБПР УДФСУ. Тема:
«Застосування кидкової техніки в методиці підготовки студентів-хортингістів».

Назаренко Юлія Вікторівна, студентка Харківського національного
Університету радіоелектроніки. Тема: «Хортинг – національний вид спорту України».

Плеханов Віталій Валерійович, Віце-президент Всесвітньої федерації
хортингу, Суддя міжнародної категорії, майстер спорту України з хортингу; Дідусь
Сергій Петрович, Президент Львівської обласної федерації хортингу, Суддя
міжнародної категорії, майстер спорту України з хортингу, Іваницький Денис
Володимирович, Віце-президент Львівської обласної федерації хортингу, Голова
комітету УФХ з розділу змагань «Показовий виступ», Президент Дрогобицького
міського осередку УФХ, суддя міжнародної категорії, майстер спорту України з
хортингу; Циган Ірина Романівна, секретар Львівської обласної федерації хортингу.
Тема: «Порівняльна характеристика особливостей проведення міжнародних змагань
з хортингу на території України та за кордоном».

Серветник Андрій Володимирович, старший викладач кафедри хортингу та
реабілітації ННІСФБПР УДФСУ. Тема: «Вплив на результати поєдинків під час змагань
студентів Університету ДФС України при вивченні навчального предмету «Підвищення
спортивної майстерності в хортингу».

Сергієнко Юрій Петрович, кандидат наук з фізичного виховання і спорту,
доцент, професор кафедри хортингу та реабілітації ННІСФБПР Університету державної
фіскальної служби України. Тема: «Теорія і методика викладання хортингу для
студентів ННІСФБПР УДФСУ».

Чаплигін Василь Петрович, кандидат наук з фізичного виховання і спорту,
доцент кафедри фізичного виховання, спорту та здоров’я людини ННІСФБПР
УДФСУ. Тема: «Особливості викладання теорії і методики хортингу студентам у
закладах вищої освіти».

Шуманський Роман Тарасович, керівник секції хортингу Університету
державної фіскальної служби України, інструктор з хортингу УФХ, майстер спорту
України з хортингу, спортсмен Київського спортивного клубу хортингу «Альфа»,
студент ННІСФБПР УДФСУ. Тема: «Сучасні інновації в хортингу – чітке та
злагоджене поєднання розумової та фізичної праці під час тренувально-змагальних
етапів спортсменів різної вікової та вагової категорій».

http://horting.org.ua/node/40805
http://horting.org.ua/node/40805
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Секція 2.
Олімпійський рух: досвід і перспективи

Модератори: Бойко Валерій Федосійович, кандидат педагогічних
наук, професор, завідувач кафедри хортингу та
реабілітації ННІСФБПР УДФСУ;
Хатько Алла Вікторівна, кандидат педагогічних
наук, старший викладач кафедри комп’ютерних
технологій в управлінні та навчанні й інформатики
Бердянського державного педагогічного університету

Андрійцев Валерій Олесандрович, кандидат наук з фізичного виховання і спорту,
кавалер ордену «За заслуги» ІІІ ступеня, Заслужений майстер спорту України, Чемпіон
світу і Європи з вільної боротьби, срібний призер ХХХ Олімпійських Ігор у Лондоні
2012 року, срібного призера ХХХ Олімпійських Ігор, фіналіст бронзового фіналу ХХХІ
Олімпійських Ігор у Ріо-де-Жанейро 2016 року. Тема: «Упевнені кроки до Олімпійських
ігор – чесні перемоги спортсмена на змаганнях різних рівнів».

Васецький Юрій Валерійович, президент Дніпровської федерації хортингу,
майстер спорту України з хортингу, Овсюкова Ольга Миколаївна, віце-президент
Дніпровської федерації хортингу, майстер спорту України з хортингу, голова
громадської організації «Хортинг-кідс». Тема: «Олімпійські перспективи для
українського хортингу – національного бренду».

Єрьоменко Едуард Анатолійович, кандидат педагогічних наук, заступник
директора Навчально-наукового інституту спеціальної фізичної і бойової підготовки
та реабілітації Університету державної фіскальної служби України, президент
Міжнародної федерації хортингу, Майстер спорту України міжнародного класу,
Заслужений тренер України. Тема: «Хортинг – частина олімпійського руху».

Kabanov Dmytro, President of the Baltic Horting Federation (Baltic horting
federation). Thema: «World horting championship championship of the world of 2018».

Куроченко Іван Панасович, Заслужений працівник фізичної культури і спорту
України, почесний професор УДФСУ, член Національного Олімпійського Комітету
України, Голова відділення НОК України в Київській області, Кавалер Орденів «За
заслуги» ІІІ ступеня та «Данила Галицького», Тема: «Система підготовки та
проведення міжнародних спортивних змагань Національним Олімпійським
Комітетом України».

Саргсян Сурен Андраникович, майстер спорту України з хортингу, суддя
національної категорії, тренер-викладач з хортингу Центру студентського спорту
ННІСФБПР УДФСУ. Тема: «Організація і проведення заходу «Олімпійський день» зі
студентами-хортингістами Університету ДФС України».

Sirko Ivan, President of the European Horting Federation (Slovakian horting
federation). Thema: «The Horting World Championships are sure steps for the Olympic
Games».

Юсіфов Руслан Захід огли, завідувач лабораторії військово-патріотичного та
фізичного виховання ННІСФБПР УДФСУ, майстер спорту СРСР. Тема:
«Перспективи українського хортингу в Олімпійському русі».
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Секція 3.
Прикладні види хортингу, вплив хортингу на військову, професійно-прикладну,

спеціальну фізичну та бойову підготовку

Модератори: Шаповалов Борис Борисович, президент Міжнародної
федерації поліцейського хортингу, кандидат
психологічних наук, доцент, майстер спорту України
міжнародного класу;
Нечерда Валерія Борисівна, кандидат педагогічних
наук, старший науковий співробітник Інституту
проблем виховання НАПН України

Кліпов Юрій Олександрович, радник президента Федерації поліцейського
хортингу України. Тема: «Поліцейський хортинг, як реабілітаційна технологія».

Кондратьєвич Володимир Олександрович, Віце-президент Федерації
поліцейського хортингу України. Тема: «Поліцейський хортинг як бойове мистецтво».

Кузнєцов Роман Ігорович, секретар Київської міської федерації хортингу, майстер
спорту України міжнародного класу з хортингу, Голова клубу хортингу «Альфа»,
тренер-інструктор з хортингу в ДЮСШ м. Ірпінь, Кузнєцова Христина Миколаївна,
майстер спорту України міжнародного класу з хортингу, тренер з хортингу в ДЮСШ
м. Ірпінь. Тема: «Вплив систематичних тренувань з хортингу на військову,
професійно-прикладну, спеціальну фізичну та бойову підготовку хортингістів високої
кваліфікації».

Литвиненко Андрій Миколайович, кандидат наук з фізичного виховання та
спорту, доцент, доцент кафедри фізичного виховання Харківського національного
університету радіоелектроніки. Тема: «Сучасна структура спортивної підготовки в
хортингу».

Ребрина Анатолій Арсентійович, кандидат педагогічних наук, доцент,
професор кафедри фізичної терапії, ерготерапії Хмельницького національного
університету, Президент Міжнародної федерації гирьового хортингу, майстер спорту
України з хортингу, Заслужений працівник фізичної культури і спорту України.
Тема: «Основи військово-прикладної фізичної підготовки засобами вправ з гирями».

Рогозіна Ірина Віталіївна, радник президента Федерації поліцейського
хортингу України. Тема: «Практичне застосування технологій поліцейського
хортингу в службовій діяльності».

Шаповалов Борис Борисович, президент Міжнародної федерації поліцейського
хортингу, кандидат психологічних наук, доцент, майстер спорту України
міжнародного класу. Тема: «Поліцейський хортинг у системі поліцейських видів
єдиноборств світу».

Шевчук Володимир Степанович, президент Федерації козацького хортингу
України, чемпіон світу та Європи з хортингу, суддя міжнародної категорії, майстер
спорту України з хортингу. Тема: «Історія становлення дитячо-юнацького
спортивного клубу «Хортинг-Бровари».

Пятіков Сергій Вікторович, голова суддівської колегії Української федерації
хортингу, Віце-президент УФХ, офіційний представник УФХ у Волинській області,
майстер спорту України з хортингу. Тема: «Вплив проведення суддівських семінарів з
хортингу на військову, професійно-прикладну, спеціальну фізичну та бойову
підготовку дорослих, учнівську та студентську молодь».
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Секція 4.
Роль хортингу в національно-патріотичному вихованні

Модератори: Канішевська Любов Вікторівна, доктор педагогічних
наук, професор, заступник директора з науково-
експериментальної роботи ІПВ НАПН України;
Сергієнко Юрій Петрович, кандидат наук з фізичного
виховання і спорту, доцент, професор кафедри
хортингу та реабілітації ННІСФБПР УДФСУ

Вєхтєв Валерій Валерійович, Президент Кіровоградського обласного осередку
УФХ, майстер спорту України з хортингу, тренер з хортингу, учасник АТО. Тема:
«Школа сили і честі юного хортингіста-Кіровоградця: військово-патріотичне виховання».

Величко Наталя Анатоліївна, аспірантка кафедри української мови і
літератури Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка.
Тема: «Формування національно-патріотичного виховання в майбутніх фахівців із
документознавства як одне з важливих питань сьогодення».

Гриців Тетяна Григорівна, аспірантка лабораторії громадянського і морального
виховання Інституту проблем виховання НАПН України. Тема: «Виховання ціннісного
ставлення до Батьківщини у молодших школярів (контент-аналіз)».

Діхтяренко Зоя Михайлівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри
хортингу та реабілітації ННІСФБПР УДФСУ, майстер спорту України з хортингу,
голова НМК УФХ, голова ГО «Об’єднання педагогів і науковців України». Тема:
«Етапи формування у старшокласників – майбутньої студентської молоді активної
життєвої позиції та готовності до захисту Вітчизни в процесі занять хортингом».

Докукіна Олена Михайлівна, кандидат педагогічних наук, вчений секретар
Інституту проблем виховання НАПН України, старший науковий співробітник. Тема:
«Використання методики ранніх спогадів А. Адлера у формуванні національно-
культурної ідентичності підлітків».

Дорошенко Максим Миколайович, суддя національної категорії, тренер-
інструктор вищої категорії Вишгородсткої федерації хортингу, спортивного клубу
«Характерник», студент УДФСУ, Єресова Світлана Володимирівна, тренер-
інстуктор Вишгородсткої федерації хортингу, спортивного клубу «Характерник»,
студентка УДФСУ. Тема: «Виявлення рівнів сформованості національно-
патріотичного виховання дітей та учнів засобами хортингу».

Єременко Раїса Іванівна, завідувач дошкільним навчальним закладом (ясла-
садком) комбінованого типу «Світлячок» управління освіти виконавчого комітету
Обухівської міської ради. Тема: «Система національно-патріотичного виховання
дітей у сучасному закладі дошкільної освіти засобами авторської інноваційної
педагогічної  технології  використання  хортинг-ляльок».

Живодьор Володимир Федорович, доцент, доцент кафедри менеджменту
освіти та педагогіки вищої школи Сумського державного педагогічного університету
імені А.С. Макаренка. Тема: «Виховання національно-патріотичних цінностей в
освітньому процесі закладу вищої освіти».

Журба Катерина Олександрівна, кандидат педагогічних наук, провідний
науковий співробітник лабораторії громадянського і морального виховання ІПВ
НАПН України, старший науковий співробітник. Тема: «Сучасні методики
формування національно-культурної ідентичності підлітків: традиції та інновації».
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Канішевська Любов Вікторівна, доктор педагогічних наук, професор, заступник
директора з науково-експериментальної роботи ІПВ НАПН України. Тема:
«Формування безпеки життя у старших підлітків як соціально-педагогічна проблема».

Капшук Тетяна Михайлівна, майстер спорту України, керівник гуртка
«Хортинг» комунального позашкільного навчального закладу «Київський центр
дитячо-юнацького туризму, краєзнавства та військово-патріотичного виховання»
Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації). Тема: «Організація і проведення
змагань з хортингу Всеукраїнського та міжнародного рівнів».

Козлова Олена Григорівна, завідувач кафедри менеджменту освіти та
педагогіки вищої школи Сумського державного педагогічного університету імені
А. С. Макаренка, кандидат педагогічних наук, професор. Тема: «Стратегічні
орієнтири підготовки менеджерів освіти до здійснення національно-патріотичного
виховання у закладі освіти».

Козлов Дмитро Олександрович, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри
менеджменту освіти та педагогіки вищої школи Сумського державного педагогічного
університету імені А.С. Макаренка. Тема: «Інноваційна культура керівника у системі
національно-патріотичного виховання сучасного закладу освіти».

Коломоєць Галина Анатоліївна, науковий співробітник відділу цифрової
освіти та ІКТ Інституту модернізації змісту освіти МОН України, Президент
Асоціація сімейно-спортивного хортингу України, майстер спорту України з
хортингу. Тема: «Національно-патріотичне виховання дітей і молоді засобами гри
«Джура-хортинг».

Корж-Усенко Лариса Вікторівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент
кафедри менеджменту освіти та педагогіки вищої школи Сумського державного
педагогічного університету імені А.С. Макаренка. Тема: «Національно-патріотичне
виховання молоді: рефлексія початку ХХ століття».

Кузора Іван Васильович, вчитель предмета «Захист Вітчизни» Київської ЗОШ
№ 252, методист з предметів «Захист Вітчизни» та «Фізична культура» науково-
методичного центру управління освіти Оболонського району м. Києва, майстер спорту
України з хортингу. Тема: «Інноваційні форми та методи у формуванні громадянина
України засобами військово-патріотичного Хортингу».

Кукушкін Костянтин Миколайович, головний спеціаліст відділу з питань
державної служби, професійного навчання та урядових нагород Департаменту
кадрового забезпечення Секретаріату Кабінету Міністрів України, науковий
кореспондент лабораторії фізичного розвитку ІПВ НАПН України. Тема: «Засоби
впливу на військово-патріотичне виховання учнівської молоді різних країн світу».

Максименко Тетяна Михайлівна, викладач кафедри менеджменту освіти та
педагогіки вищої школи Сумського державного педагогічного університету імені
А.С. Макаренка. Тема: «Ідеї козацько-лицарської педагогіки у національно-
патріотичному вихованні закладу освіти».

Мельничук Юрій Леонідович, начальник Науково-освітнього центру
патріотичного виховання молоді Університету «Україна». Тема: «Національно-
патріотичне виховання дітей і молоді засобами козацької педагогіки».

Михайличенко Ірина Володимирівна, аспірант кафедри педагогіки Сумського
державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка. Тема: «Реалізація
основ національно-патріотичного виховання в процесі викладання предмету «Історія
України» Л. М. Кірдіщевою».
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Остапенко Олександр Іванович, завідувач лабораторії фізичного розвитку та
здорового способу життя Інституту проблем виховання НАПН України, кандидат
педагогічних наук. Тема: «Реалізація загальноукраїнського проекту на тему:
«Стратегія-Патріот: Хортинг – мистецтво перемоги».

Острянська Олена Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент
відділу науково-організаційної роботи Державного вищого навчального закладу
«Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України.
Тема: «Розроблення авторської інноваційної педагогічної технології щодо
використання хортинг-ляльок у процесі забезпечення перспективності й наступності
дошкільної і початкової освіти в умовах Європейської інтеграції».

Петриченко Надія Миколаївна, вихователь-методист дошкільного навчального
закладу (ясла-садка) комбінованого типу «Світлячок» управління освіти виконавчого
комітету Обухівської міської ради. Тема: «Інтерактивні методи роботи з батьками
дошкільників у системі національно-патріотичного виховання дітей засобами
авторської інноваційної педагогічної  технології використання  хортинг-ляльок».

Перхайло Неля Антонівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри
соціальної педагогіки і соціальної роботи, заступник декана факультету педагогіки і
психології з виробничих питань ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний
педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Тема: «Виховання патріотизму
у старшокласників на прикладі хортингових секцій».

Полторацький Сергій Сергійович, президент Федерації військово-спортивного
хортингу України, майстер спорту України з хортингу, майор медичної служби,
учасник АТО. Тема: «Роль та місце федерації військово-спортивного хортингу
України в розвитку військово-прикладних видів спорту в силових структурах і
військово-патріотичному вихованні молоді України».

Ратинська І. В., асистент кафедри мистецьких дисциплін та методик їх
викладання Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії імені Тараса
Шевченка. Тема: «Виховання моральної відповідальності студентів закладів вищої
освіти».

Рисіна Марія Юхимівна, доцент, доцент кафедри менеджменту освіти та
педагогіки вищої школи Сумського державного педагогічного університету імені
А.С. Макаренка. Тема: «Інноваційні підходи до національно-патріотичного виховання
сучасної молоді».

Сковира Олег, заступник начальника Військового коледжу сержантського
складу з морально-психологічного забезпечення, начальник групи морально-
психологічного забезпечення Національної академії сухопутних військ імені гетьмана
Петра Сагайдачного, підполковник; Сковира Антон, курсант четвертого навчального
курсу Інституту морально-психологічного забезпечення Національної академії
сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Тема: «Особливості
військово-патріотичного виховання допризовної молоді».

Скоробагатська Оксана Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент
кафедри менеджменту освіти та педагогіки вищої школи Сумського державного
педагогічного університету імені А.С. Макаренка. Тема: «Проблема психологічного
супроводу у системі національно-патріотичного виховання закладу вищої освіти».

Сухих Володимир Антонович, майстер спорту України, тренер-викладач з
хортингу Університету ДФС України. Тема: «Планування та інформаційний супровід
освітнього процесу кафедри хортингу ННІ спеціальної фізичної і бойової підготовки та
реабілітації Університету ДФС України».
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Сушков Олег Олександрович, кандидат технічних наук, професор, завідувач
кафедри вогневої і спеціальної фізичної підготовки Інституту кримінально-
виконавчої служби. Тема: «Інноваційні технології під час навчання курсантів».

Стешук Валентина Миколаївна, директор комунального позашкільного
навчального закладу «Київський центр дитячо-юнацького туризму, краєзнавства та
військово-патріотичного виховання» Департаменту освіти і науки, молоді та спорту
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації), Петренко Богдан Андрійович, майстер спорту України, керівник
гуртків «Хортинг» комунального позашкільного навчального закладу «Київський
центр дитячо-юнацького туризму, краєзнавства та військово-патріотичного
виховання» Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). Тема:
«Впровадження елементів хортингу (розділ «Фехтування») в програму змагань
Всеукраїнського рівня для формування військово-патріотичної вихованості в
учнівської молоді».

Тимчик Микола Валерійович, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент
кафедри теорії та методики фізичного виховання Національного педагогічного
університету імені М. П. Драгоманова. Тема: «Компетентнісний підхід щодо
формування в старшокласників готовності до військової служби».

Учень Сергія Миколайовича, керівник Миколаївського обласного
відокремленого підрозділу Федерації, старший викладач, методист Миколаївського
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. Тема: «Національно-
патріотичне виховання вчителів, учнівської та студентської молоді засобами
проведення спеціалізованих практичних майстер-класів «Домедична допомога в
різних життєвих ситуаціях».

Хіміч Віта Леонідівна, аспірант, викладач кафедри теорії і методики
фізичного виховання та спорту Хмельницького національного університету. Тема:
«Виховання патріотизму засобами народно хореографічного мистецтва».

Шаповалов Борис Борисович, кандидат психологічних наук, доцент,
президент Міжнародної федерації поліцейського хортингу, старший науковий
співробітник лабораторії фізичного розвитку та здорового способу життя Інституту
проблем виховання НАПН України, Козленко Анатолій Григорович, доктор
юридичних наук, перший віце-президент Поліцейського центру бойових мистецтв
«Закон і порядок». Тема: «Актуальні проблеми формування готовності до захисту
Вітчизни засобами поліцейського хортингу в сучасних суспільно-політичних умовах».

Шевчук Ігор Володимирович, суддя з хортингу, майстер спорту України з
хортингу, тренер Київського спортивного клубу хортингу «Пантера», Волинець
Наталія Миколаївна, тренер Київського спортивного клубу хортингу «Пантера».
Тема: «Вплив занять з національно-патріотичного виховання на учнівську молодь та її
успіхи на змаганнях з хортингу».

Шкільна Ірина Миколаївна, кандидат педагогічних наук, старший науковий
співробітник лабораторії громадянського і морального виховання Інституту проблем
виховання НАПН України. Тема: «Використання методики Open spice у формуванні
національно-культурної ідентичності підлітків».

Штика Юрій Михайлович, викладач кафедри менеджменту освіти та
педагогіки вищої школи  Сумського державного педагогічного університету імені
А.С. Макаренка. Тема: «Управління національно-патріотичним вихованням у закладі
вищої освіти».
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Федоренко С. В., доктор педагогічних наук, головний науковий співробітник
лабораторії громадянського і морального виховання. Тема: «Зарубіжний досвід і
проблеми формування національно-культурної ідентичності школярів».

Секція 5.
Історичне, філософське та психолого-педагогічне підґрунтя хортингу

Модератори: Болтівець Сергій Іванович, доктор психологічних
наук, професор, завідувач Відділу розвитку молодіжної
політики Державного інституту сімейної та молодіжної
політики України;
Острянська Олена Анатоліївна, кандидат педагогічних
наук, доцент, доцент відділу науково-організаційної
роботи Державного вищого навчального закладу
«Університет менеджменту освіти» НАПН України

Аврамченко Світлана Михайлівна, кандидат психологічних наук, доцент,
завідувач кафедри прикладної психології психологічного факультету Черкаського
університету імені Богдана Хмельницького. Тема: «Сучасні підходи до профілактики
стресу та «професійного вигорання» у спортсменів».

Болтівець Сергій Іванович, доктор психологічних наук, професор, завідувач
Відділу розвитку молодіжної політики Державного інституту сімейної та молодіжної
політики України. Тема: «Попередження небезпечних узалежнень у хортовому
середовищі дітей і молоді».

Биченко Євгеній Леонідович, президент Шевченківської районної федерації
хортингу у м. Києві, майстер спорту України з хортингу, тренер-викладач. Тема:
«Виховання дисципліни в учнів загальноосвітньої школи у процесі тренувань з
хортингу».

Бушнєв Юрій Сергійович, кандидат педагогічних наук, викладач кафедри
менеджменту освіти та педагогіки вищої школи Сумського державного педагогічного
університету імені А.С. Макаренка. Тема: «Управління процесом формування
громадянської позиції у закладі вищої освіти».

Васильєва-Халаткикова Марина Олександрівна, кандидат педагогічних наук,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Тема: «Особистісна
рефлексія у соціально-педагогічній практиці».

Галушко Олена В’ячеславівна, кандидат історичних наук, старший науковий
співробітник державного інституту сімейної та молодіжної політики відділу розвитку
молодіжної політики. Тема: «Військово-морське хортування: джерельна база
дослідження».

Гребенюк Анна, студентка, Київський національний університет імені Тараса
Шевченка. Тема: «Цифрові технології, як вектор соціалізації учнівської та
студентської молоді».

Гребенюк Наталія Олександрівна, вчитель початкових класів ЗОШ І-ІІІ
ступенів с. Мошни, Черкаський район, Черкаська область. Тема: «Оптимізація
рухової активності учнів початкових класів в змісті здоров’язбережної технології».

Гуцан Леся Андріївна, завідувач лабораторії трудового виховання Інституту
проблем виховання НАПН України, кандидат педагогічних наук, старший науковий
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співробітник. Тема: «Формування працелюбності у дітей молодшого шкільного віку
в умовах інноваційного освітнього середовища».

Гуцуляк Лідія Іллівна, старший викладач кафедри соціальної педагогіки і
соціальної роботи ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний
університет імені Григорія Сковороди». Тема: «Взаємодія педагогів, батьків і
громади у соціально-освітньому середовищі засобами спортивних свят з хортингу».

Гриценок Людмила Іванівна, науковий співробітник лабораторії трудового
виховання Інституту проблем виховання НАПН України. Тема: «Рівні та показники
сформованості вольових якостей у молодших школярів-хортингістів».

Демченко Наталя Валентинівна, старший викладач кафедри теорії і
методики фізичного виховання та спорту Хмельницького національного університету.
Тема: «Формування і розвиток мотиваційно-ціннісного ставлення до фізичної культури».

Дем’яненко Жанна Анатоліївна, викладач кафедри психології психологічного
факультету Черкаського університету імені Богдана Хмельницького. Тема: «Формування
особистісних якостей майбутніх спортсменів засобами сімейного виховання».

Довгополова Ганна Геннадіївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри
менеджменту освіти та педагогіки вищої школи Сумського державного педагогічного
університету імені А.С. Макаренка. Тема: «Витоки лицарського виховання у
вітчизняній педагогіці».

Загоруй Анна Віталіївна, вихователь ЗДО (ясла-садок) «Ромашка», с. Мокра
Калигірка, Катеринопільський район, Черкаська область. Тема: «Психолого-
педагогічні проблеми формування рухової активності дітей з оcобливими оcвітніми
потребами в ході ігрової діяльноcті».

Захожа Ірина Вікторівна, медичний психолог Центру психологічної
допомоги «Рівновага», м. Київ. Тема: «Соціалізація дітей з аутизмом».

Казакова Анна, студентка Харківського національного Університету
радіоелектроніки. Тема: «Вдосконалення швидкісних якостей хортингістів».

Калюка Л. М., начальник архівного відділу Полонської РДА. Тема:
«Використання архівних матеріалів у магістерських дослідженнях студентів
закладів вищої освіти».

Karam Ahmed, аспірант Східноукраїнського національного університету імені
Володимира Даля (Irak). Thema: «Формування духовності у сучасних закладах вищої
освіти: реалії та перспективи».

Карасевич Сергій Анатолійович, Віце-президент Української федерації
хортингу по Київському регіону України, член Президії УФХ, Голова дисциплінарної
колегії Української федерації хортингу, суддя міжнародної категорії, майстер спорту
України з хортингу. Тема: «Основні засоби популяризації національного виду спорту
України хортингу в м. Києві та Київській області».

Каргіна Альона Анатоліївна, президент федерації дошкільного хортингу
України, майстер спорту України міжнародного класу з хортингу. Тема: «Вплив
навчально-тренувального процесу з хортингу на фізичний розвиток і виховання дітей
дошкільного та молодшого шкільного віку».

Колотило Анна Михайлівна, віце-президент федерації хортингу в Черкаській
області, член суддівської колегії УФХ Тема: «Значення народних традицій України
на розвиток хортингу в світі».

Куліш Олена Володимирівна кандидат педагогічних наук, доцент кафедри
психології психологічного факультету Черкаського університету імені Богдана
Хмельницького. Тема: «Форми переживання емоцій та почуттів у спортсменів».

http://horting.org.ua/node/10655
http://horting.org.ua/node/10655
http://horting.org.ua/node/19
http://horting.org.ua/node/19
http://horting.org.ua/node/40805
http://horting.org.ua/node/40805
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Мазоха Дмитро Степанович, кандидат педагогічних наук, професор, завідувач
кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький
державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Тема: «Формування
морально-вольових якостей в студентів у процесі занять хортингом».

Мінаєв Вадим, магістрант, Київський національний університет імені Тараса
Шевченка. Тема: «Соціальна реабілітація дітей трудових мігрантів засобами хортингу».

Морін Олег Леонідович, старший науковий співробітник лабораторії трудового
виховання Інституту проблем виховання НАПН України, кандидат педагогічних наук,
старший науковий співробітник. Тема: «Потенціал хортингу у забезпеченні
трудового виховання молодших школярів».

Кириченко Валентина Іванівна, кандидат педагогічних наук, старший
науковий співробітник, провідний науковий співробітник лабораторії фізичного
розвитку та здорового способу життя Інституту проблем виховання НАПН України,
кандидат у майстри спорту України з хортингу; Нечерда Валерія Борисівна, кандидат
педагогічних наук, старший науковий співробітник лабораторії фізичного розвитку та
здорового способу життя Інституту проблем виховання НАПН України, Голова
Громадської Спілки «Всеукраїнська ліга історії та культури хортингу». Тема:
«Індивідуальний підхід до виховання підлітків уразливих категорій засобами хортингу».

Нуркевич Владислав Вікторович, вчитель англійської мови Спеціалізованої
школи з поглибленим вивченням української та англійської мов № 187 м. Києва.
Тема: «Формування англомовної компетентності вихованців-хортингістів в умовах
упровадження Концепції «Нова українська школа».

Педченко Олександра Віталіївна, кандидат психологічних наук, доцент
кафедри психології, глибинної корекції та реабілітації психологічного факультету
Черкаського університету імені Богдана Хмельницького. Тема: «Глибинно-
психологічна корекція як чинник психічного здоров’я особистості».

Ребедайло Ганна Юріївна, головний секретар Черкаської обласної федерації
окінавського годзю-рю карате і рюкю кобудо ДЖУНДОКАН, суддя 2 категорії з
годзю-рю карате. Тема: «Розвиток витривалості у спортсменів, які займаються
годзю-рю карате, за допомогою спеціальних фізичних вправ притаманних класичній
школі окінавського годзю-рю карате».

Синегуб Віктор Олександрович, президент федерації хортингу в Черкаській
області, майстер спорту України з хортингу. Тема: «Результативність проведення
суддівських семінарів з хортингу для саморозвитку суддів, тренерів і спортсменів
хортингу».

Смалиус Людмила Никифирівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри
психології психологічного факультету Черкаського університету імені Богдана
Хмельницького. Тема: «Вплив віртуального середовища на спортивну діяльність
сучасних підлітків».

Сіпко Людмила Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри
психології психологічного факультету Черкаського університету імені Богдана
Хмельницького. Тема: «Попередження та профілактика професійного вигорання
спортсменів».

Співак Ярослав Олегович, кандидат педагогічних наук, доцент, докторант
ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет». Тема: «Соціалізація
студентської молоді: вектори успіху».

Тарасова Тетяна Вікторівна, старший науковий співробітник лабораторії
фізичного розвитку та здорового способу життя Інституту проблем виховання НАПН
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України, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник. Тема: «Захист
іншого як різновид просоціальної поведінки підлітків».

Токарук Людмила Степанівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент
кафедри соціальної реабілітації та соціальної педагогіки Київського національного
університету імені Тараса Шевченка. Тема: «Історія становлення соціальної
реабілітації в Україні».

Туз Лариса Григорівна, кандидат психологічних наук, доцент, декан
психологічного факультету Черкаського університету імені Богдана Хмельницького.
Тема: «Особливості психологічної реабілітації спортсменів після травм».

Усик Олена Федорівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри
соціальної педагогіки і соціальної роботи, заступник декана факультету педагогіки і
психології з навчальної роботи ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний
педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Тема: «Виховання та
ресоціалізація неповнолітніх правопорушників (на прикладі хортингу)».

Федорченко Тетяна Євгенівна, доктор педагогічних наук, професор, головний
науковий співробітник лабораторії фізичного розвитку та здорового способу життя
Інституту проблем виховання НАПН України, заступник голови ГО «Об’єднання
педагогів і науковців України». Тема: «Виховання підлітків уразливих категорій у
процесі спортивних секцій з хортингу».

Чернуха Надія Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, професор
кафедри соціальної реабілітації та соціальної педагогіки Київського національного
університету імені Тараса Шевченка. Тема: «Інтеграція сучасної соціально-
педагогічної практики в Україні».

Шавровська Наталія Володимирівна, кандидат психологічних наук, доцент
кафедри психології психологічного факультету Черкаського університету імені Богдана
Хмельницького. Тема: «Психологічна готовність спортсмена до роботи тренером».

Шевчук Антон, магістрант, Київський національний університет імені Тараса
Шевченка. Тема: «Відповідальне ставлення до батьківства у практичній діяльності
соціального педагога».

Яценко Ліана Вікторівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри
соціальної педагогіки і соціальної роботи, декан факультету педагогіки і психології
ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія
Сковороди». Тема: «Соціальне партнерство школи, сім’ї і спортивних секцій з
хортингу в сучасних умовах».

Секція 6.
Медико-біологічні основи хортингу:

рекреація, реабілітація та здоров’я людини

Модератори: Довгань Надія Юріївна, доктор педагогічних наук,
доцент, професор кафедри спеціальної освіти, здоров’я
та соціального забезпечення Миколаївського
міжрегіонального інституту розвитку людини
«Університет «Україна»;
Короткова Тетяна Петрівна, кандидат біологічних
наук, доцент, доцент кафедри хортингу та реабілітації
ННІСФБПР УДФСУ
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Буличов Олександр, студент Навчально-наукового інституту обліку, аналізу
та аудиту університету ДФС України. Тема: «Важливість страхування спортсменів-
хортингістів – забезпечення безпекою та впевненістю в завтрашньому дні».

Галигін Руслан Анатолійович, Президент Запорізької обласної федерації
хортингу, кандидат у майстри спорту України з хортингу. Тема: «Зміцнення здоров’я
у хортингістів засобами народної педагогіки».

Довгань Надія Юріївна, доктор педагогічних наук, професор кафедри спеціальної
освіти, здоров’я та соціального забезпечення Миколаївського міжрегіонального
інституту розвитку людини «Університет «Україна», доцент. Тема: «Фізкультурно-
спортивний супровід студентів з особливими потребами у закладах вищої освіти».

Євдокимова Наталія Олексіївна, доктор психологічних наук, професор,
проректор з наукової роботи Міжнародного класичного університету імені Пилипа
Орлика. Тема: «Інформаційно-інноваційні психолого-педагогічні технології
оздоровлення студентів з обмеженими можливостями».

Єрьоменко Вероніка Едуардівна, студентка стоматологічного факультету
Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, студентка заочної
форми навчання за спеціальністю «017 Фізична культура і спорт» ННІСФБПР
УДФСУ, член національної збірної команди України з хортингу, Майстер спорту
України з хортингу, чемпіонка України з хортингу. Тема: «Медичне обслуговування
спортивних змагань з хортингу».

Єрьоменко Едуард Анатолійович, кандидат педагогічних наук, заступник
директора Навчально-наукового інституту спеціальної фізичної і бойової підготовки та
реабілітації УДФСУ, президент Міжнародної федерації хортингу. Тема: «Складові
здорового способу життя студентів, які займаються хортингом».

Ільницький Іван, інструктор з хортингу, лікар-стоматолог вищої категорії в
місті Києві. Тема: «Профілактика пошкоджень зубо-щелепного апарату та опорно-
рухового апарату і кісток у спортсменів, які займаються хортингом».

Короткова Тетяна Петрівна, кандидат біологічних наук, доцент, доцент
кафедри хортингу та реабілітації ННІСФБПР УДФСУ. Тема: «Традиційні і
нетрадиційні методи оздоровлення студентів-хортингістів під час стресів».

Коцеруба Людмила Іванівна, старший викладач кафедри хортингу та
реабілітації ННІСФБПР УДФСУ, кандидат у майстри спорту України. Тема:
«Особливості викладення дисципліни «Технологія рекреаційно-оздоровчої діяльності в
хортингу» студентам різних форм навчання».

Книш Світлана Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри
основ здоров‘я, фізичної реабілітації та екології Бердянського державного
педагогічного університету. Тема: «Формування професійної компетентності при
піготовці майбутніх фахівців фізичної реабілітації».

Ляховець Олеся Олександрівна, кандидат педагогічних наук, старший
викладач кафедри дошкільної освіти ННІ педагогічної освіти, соціальної роботи і
мистецтва Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького,
інструктор з хортингу, суддя з хортингу 3 категорії, заступник голови Науково-
методичної колегії Української федерації хортингу. Тема: «Використання
здоров’язбережної технології у вихованні дітей старшого дошкільного віку».

Луценко Роберт Лаврентійович, старший викладач кафедри хортингу та
реабілітації ННІСФБПР УДФСУ. Тема: «Методичні рекомендації щодо зміцнення
здоров’я у студентської молоді Університету ДФС України, які займаються
хортингом».



22

Оржеховська Валентина Михайлівна, доктор педагогічних наук, професор,
професор кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи ДВНЗ «Переяслав-
Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».
Тема: «Заняття хортингом, як засіб зміцнення здоров’я зростаючої особистості».

Остапчук Людмила Миколаївна, спеціаліст вищої категорії, викладач-
методист Ірпінського державного коледжу економіки та права, Коробченко
Анастасія Володимирівна, студентка Ірпінського державного коледжу економіки та
права. Тема: «Оздоровчий хортинг як один методів фізичної підготовки хортингіста».

Підплета Людмила Іванівна, вихователь, ЗДО № 89 «Віночок», м. Черкаси.
Тема: «Життя як спорт, або як навчити дітей дошкільного віку свідомого
ставлення до власного здоров’я».

Пустолякова Лариса Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент
кафедри фізичного виховання і здоров’я Національного медичного університету імені
О. О. Богомольця. Тема: «Особливості занять з фізичного виховання з
використанням елементів хортингу із студентами, які за станом здоров’я віднесені
до спеціальної медичної групи».

Ребрина Андрій Анатолійович, аспірант Хмельницького національного
університету, Президент національної федерації шкільного хортингу України,
директор УФХ, майстер спорту України з хортингу. Тема: «Підвищення рівня
соматичного здоров’я школярів засобами шкільного хортингу».

Тупєєв Юлай Вікторович, кандидат наук з фізичного виховання та спорту,
доцент, завідувач кафедри спорту Миколаївського національного університету імені
В. О. Сухомлинського. Тема: «Застосування інноваційних методик щодо
послідовності становлення фізичної рекреації у сучасному світі».

Хатько Алла Вікторівна, кандидат педагогічних наук, старший викладач
кафедри комп’ютерних технологій в управлінні та навчанні й інформатики
Бердянського державного педагогічного університету, майстер спорту України з
хортингу. Тема: «Універсальний механізм здоров’я за А. В. Сосницьким в контексті
хортингу».

Секція 7.
Європейські та вітчизняні вектори фізичної культури і спорту

Модератори: Малинський Ігор Йосипович, кандидат наук з
фізичного виховання і спорту, професор, директор
ННІ спеціальної фізичної і бойової підготовки та
реабілітації УДФСУ;
Діхтяренко Зоя Михайлівна, кандидат
педагогічних наук, доцент кафедри хортингу та
реабілітації ННІСФБПР УДФСУ

Бойко Ірина Андріївна, кандидат наук з фізичного виховання та спорту,
старший викладач кафедри фізичного виховання, спорту та здоров’я людини
ННІСФБПР Університету ДФС України, майстер спорту з художньої гімнастики.
Тема: «Сучасні європейські та вітчизняні вектори фізичної культури і спорту».

Hetis David, доктор університету Givat Vaschihton (Israel). Thema: «Підготовка
спортсменів в університетах Ізраіля».
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Гулай Віктор Степанович, заступник директора ННІСФБПР з виховної
роботи, голова ревізійної комісії Київського обласного відділення НОК України.
Тема: «Спортивні змагання з хортингу – профорієнтаційна робота професорсько-
викладацького складу ННІСФБПР УДФСУ».

Жуляєв Валерій Миколайович, кандидат історичних наук, старший науковий
співробітник державного інституту сімейної та молодіжної політики відділу розвитку
молодіжної політики. Тема: «Рада Європи: створення соціального капіталу в спорті і
через спорт».

Зємцов Артем Едуардович, студент 2 курсу ОС «бакалавр», спеціальності 017
«Фізична культура і спорт» ННІ фізичної культури, спорту і здоров’я Черкаського
національного університету імені Богдана Хмельницького, кандидат у майстри
спорту з годзю-рю карате, суддя 3 категорії з годзю-рю карате. Тема: «Особливості
психологічної підготовки спортсменів-юніорів до змагань».

Колос Валентина Анатоліївна студентка 4 курсу ОС «бакалавр», кафедри
дошкільної освіти ННІ педагогічної освіти, соціальної роботи і мистецтва
Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Тема:
«Фізичне виховання у закладах дошкільної освіти Скандинавських країн».

Малинський Ігор Йосипович, кандидат наук з фізичного виховання і спорту,
професор, заслужений працівник фізичної культури і спорту України, заслужений
тренер України, майстер спорту України, директор ННІСФБПР УДФСУ, Бойко
Валерій Федосійович, кандидат педагогічних наук, професор, заслужений працівник
фізичної культури і спорту України, заслужений тренер України, майстер спорту
України міжнародного класу, завідувач кафедри хортингу та реабілітації ННІСФБПР
УДФСУ. Тема: «Правове регулювання організації та проведення спортивних змагань».

Мельник Андрій Олександрович, тренер, майстер спорту України з годзю-рю
карате, суддя національної категорії з годзю-рю карате, президент Черкаської
обласної федерації з годзю-рю карате. Тема: «Годзю-рю карате, як складова
здоров’язбережної технології в учнів початкової школи».

Орен Давід Львович, кандидат педагогических наук, тренер в Израиле (Israel).
Тема: «Значение профессионализму тренера в подготовке спортсменов Израиля к
международным соревнованиям высшей категории и Олимпийским играм».

Присяжнюк Станіслав Іванович, доктор педагогічних наук, професор кафедри
фізичної культури та охорони праці Державного університету телекомунікацій. Тема:
«Взаємозалежніть дисципліни та контролю навантаження під час навчально-
тренувального процесу у групах спортивного удосконалення з хортингу».

Рябіна Світлана Анатоліївна, старший викладач кафедри фізичного
виховання, спорту та здоров’я людини ННІСФБПР УДФСУ, майстер спорту СРСР.
Тема: «Сучасні тенденції розвитку в Європі студентського спорту».

Сичов Сергій Олександрович, доктор педагогічних наук, професор кафедри
біобезпеки і здоров’я людини Національного технічного університету України
«КПІ» ім. Ігоря Сікорського, Сиротинська Олена Каленівна, викладач  кафедри
фізичного виховання Національного технічного університету України «КПІ»
ім. Ігоря Сікорського. Тема: «Методика оцінювання силової підготовки студентів
вищих навчальних закладів 3-4 рівня акредитації».

Терещенко Валерій Іванович, завідувач кафедри теорії та методики фізичного
виховання Українського гуманітарного інституту, професор, кандидат педагогічних
наук, почесний професор Національного УДФС України, радник податкової служби I
рангу, майстер спорту з десятиборства СРСР, чемпіон і володар Кубку України,
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чотириразовий переможець першості ВЦРПС, «Заслужений працівник фізичної
культури і спорту України», «Заслужений тренер України», суддя Національної
категорії з легкої атлетики, відмінник освіти України. Тема: «Структура та зміст
навантажень спортсменів на етапі безпосередньої підготовки до головного старту».

КРУГЛИЙ СТІЛ ІЗ МАЙСТЕР-КЛАСАМИ
13.00-15.00

Єрьоменко Едуард Анатолійович, кандидат педагогічних наук, заступник
директора Навчально-наукового інституту спеціальної фізичної і бойової підготовки та
реабілітації Університету державної фіскальної служби України, президент
Міжнародної федерації хортингу, Майстер спорту України міжнародного класу,
Заслужений тренер України.

Малинський Ігор Йосипович, кандидат наук з фізичного виховання і спорту,
професор, заслужений працівник фізичної культури і спорту України, заслужений
тренер України, майстер спорту України, директор Навчально-наукового інституту
спеціальної фізичної і бойової підготовки та реабілітації Університету державної
фіскальної служби України.

Діхтяренко Зоя Михайлівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри
хортингу та реабілітації ННІСФБПР УДФСУ, майстер спорту України з хортингу,
голова НМК УФХ, голова ГО «Об’єднання педагогів і науковців України».

Кузора Іван Васильович, вчитель предмета «Захист Вітчизни» Київської ЗОШ
№ 252, методист з предметів «Захист Вітчизни» та «Фізична культура» науково-
методичного центру управління освіти Оболонського району м. Києва, майстер
спорту України з хортингу, ГО «Об’єднання педагогів і науковців України».

Овсюкова Ольга Миколаївна, віце-президент Дніпровської федерації хортингу,
голова громадської організації та керівник проекту «Хортинг-кідс».

Васецький Юрій Валерійович, президент Дніпровської федерації хортингу,
майстер спорту України з хортингу.

ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ,
ПРИЙНЯТТЯ РЕЗОЛЮЦІЇ

15.00-16.30


	Бех Іван Дмитрович, директор інституту проблем виховання Національної академії педагогічних наук України, дійсний член НАПН України, доктор психологічних наук, професор.
	Шевчук Олег Анатолійович, перший про
	23 березня 2019 р.
	Бех Іван Дмитрович, директор інституту проблем виховання Національної академії педагогічних наук України, дійсний член НАПН України, доктор психологічних наук, професор.
	Шевчук Олег Анатолійович, перший про
	Бех Іван Дмитрович, директор Інституту проблем виховання Національної академії педагогічних наук України, дійсний член НАПН України, доктор психологічних наук, професор. Тема: «Від волі до особистості спортсмена хортингу».

