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«ХОРТИНГ – НАЦІОНАЛЬНИЙ ВИД СПОРТУ УКРАЇНИ:
ДОСВІД І ПЕРСПЕКТИВИ»

28 листопада 2018 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:

08.00-09.55 – реєстрація учасників конференції

10.00-10.30  – відкриття Першої Всеукраїнської науково-практичної
конференції з майстер-класами

10.30-13.30  – пленарне засідання (Конференц-зал, корпус «А»)

13.30-14.10  – обід

14.20-15.40 – майстер-класи (спортивний зал, корпус «А»)

15.50-16.30 – брей-кава

16.30-18.00 – презентації проектів і кращих практик (Конференц-
зал, корпус «А»)

29 листопада 2018 р.

10.00-12.30 – секційні засідання (корпус «Р»)

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, Голова відділення Національного Олімпійського
комітету України в Київській області

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

Діхтяренко Зоя Михайлівна, кандидат педагогічних наук, доцент
кафедри хортингу 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»

Полторацький Сергій Сергійович, президент Федерації військово-
спортивного хортингу України, майстер спорту України з хортингу, старший
офіцер відділу підготовки та стандартизації Головного військово-медичного
управління Міністерства оборони України, майор медичної служби, учасник
АТО
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28 листопада 2018 р.
10.00 – відкриття Першої Всеукраїнської 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.

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

Гаврилюк Михайло Віталійович, народний депутат України, член
Української федерації хортингу.

Бідний Матвій Вікторович, директор департаменту фізичної культури та
не олімпійських видів спорту Міністерства молоді та спорту України.

Тимофєєв Сергій Олександрович, начальник управління фізичної культури і
спорту Київської обласної державної адміністрації.

Кременчук Віолетта Віталіївна, начальнику відділу координування
культурно-масових заходів та фізкультурно-спортивної роботи Ірпінської міської
ради, кандидат у майстри спорту з хортингу.

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».

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.

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.

Ільченко Анатолій Іванович, начальник Київського обласного відділення
Комітету з фізичного виховання та спорту, кандидат педагогічних наук.
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ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
10.30-13.30

Бех Іван Дмитрович, директор Інституту проблем виховання Національної
академії педагогічних наук України, дійсний член НАПН України, доктор
психологічних наук, професор, кандидат у майстри спорту України з хортингу,
головний редактор збірника наукових праць «Теорія і методика хортингу». Тема:
«Особистісно-орієнтована модель виховання хортингістів як науковий конструктор».

Бідний Матвій Вікторович, директор департаменту фізичної культури та не
олімпійських видів спорту Міністерства молоді та спорту України. Тема:
«Особливості формування річного календарного плану заходів з хортингу
Міністерства молоді та спорту України».

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, голова Відділення
Національного Олімпійського Комітету України в Київській області, Заслужений
працівник фізичної культури і спорту України, Заслужений тренер України, Майстер
спорту України з хортингу Тема: «Концептуальні положення індивідуального підходу
тренера – інноваційні методи щодо досягнення спортсменами високих результатів
на міжнародних змаганнях з хортингу».

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: «Хортинг як національний вид спорту України і вихована
система дітей та молоді».

Тимофєєв Сергій Олександрович, начальник управління фізичної культури і
спорту Київської обласної державної адміністрації. Тема: «Зміст, форми і методи
фізичного виховання дітей та молоді в процесі занять хортингом».

Карась Олег Петрович, начальник відділу спортивно-технічних та прикладних
видів спорту департаменту фізичної культури та не олімпійських видів спорту
Міністерства молоді та спорту України. Тема: «Чемпіонат Європи з хортингу 2018
року як засіб популяризації виду спорту в Україні та за кордоном».

Івчук Надія Василівна, провідний тренер штатних команд національних
збірних команд України з не олімпійських видів спорту. Тема: «Особливості
формування офіційної делегації національної збірної команди України з хортингу на
чемпіонат Європи в 2018 році».

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: «Вплив змагань з хортингу на розвиток
федерації 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: «Порівняльна характеристика військово-патріотичного виховання
спортсменів різних розділів хортингу».
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Кошин Сергій Мефодійович, голова товариства сприяння обороні України
«ТСО України», кавалер ордену «За заслуги ІІІ ступені», член наглядової ради
Української федерації хортингу. Тема: «Хортинг як основний вид спорту, який
впроваджує ТСО України».

Суліма Ігор Віталійович, генерал-майор Збройних Сил України у відставці,
кандидат у майстри спорту України з хортингу, член наглядової ради Української
федерації хортингу. Тема: «Формування готовності до Захисту Вітчизни в майбутніх
офіцерів Збройних Сил України (від юнака до воїна один крок) засобами хортингу».

Пілевич Оксана Анатоліївна, директор Ірпінського державного коледжу
економіки та права, кандидат у майстри спорту України з хортингу. Тема: «Хортинг
як засіб всебічного виховання студентської молоді».

Болтівець Сергій Іванович, доктор психологічних наук, професор, завідувач
Відділу розвитку молодіжної політики Державного інституту сімейної та молодіжної
політики України. Тема: «Хортовий «хист»: об’єктивізація психофізіологічної
готовності до хортування».

Присяжнюк Станіслав Іванович, доктор педагогічних наук, доцент, професор
кафедри безпеки життєдіяльності та фізичного виховання Державний університет
телекомунікацій. Тема: «Принцип домінанти та проблема активного відпочинку у
дітей у різні вікові періоди».

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,
чотириразовий переможець першості ВЦРПС, «Заслужений працівник фізичної
культури і спорту України», «Заслужений тренер України», суддя Національної
категорії з легкої атлетики, відмінник освіти України. Тема: «Загальні принципи
організації самостійних занять зі студентською молоддю».

Федоров Станіслав Ігорович, перший віце-президент Всесвітньої федерації
хортингу, Майстер спорту України міжнародного класу з хортингу, чемпіон світу та
Європи з хортингу, директор Ірпінської ЗОШ № 3. Тема: «Засоби стимулювання
хортингістів високої кваліфікації на змаганнях всеукраїнського та міжнародного
рівнів».

МАЙСТЕР-КЛАСИ
(спортивний зал, корпус «А»)

14.20-15.40

Лакей Михайло Миколайович, президент Ірпінської федерації хортингу,
тренер-викладач центру студентського спорту Навчально-наукового інституту
спеціальної фізичної і бойової підготовки та реабілітації Національного університету
державної фіскальної служби України.

Кузнєцов Роман Ігорович, секретар Київської міської федерації хортингу, Майстер
спорту України міжнародного класу з хортингу, тренер з хортингу в ДЮСШ м. Ірпінь.

Кузнєцова Христина Миколаївна, Майстер спорту України міжнародного
класу з хортингу, тренер з хортингу в ДЮСШ м. Ірпінь.

Саргсян Сурен Андраникович, Майстер спорту України з хортингу, суддя
національної категорії, тренер спортивного клуба «Спарта» м. Гостомель.
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ПРЕЗЕНТАЦІЇ ПРОЕКТІВ І КРАЩИХ ПРАКТИК
(Конференц-зал, корпус «А»)

16.30-18.00

Остапенко Олександр Іванович, завідувач лабораторії фізичного розвитку
та здорового способу життя Інституту проблем виховання НАПН України,
кандидат педагогічних наук.

Острянська Олена Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцент,
старший науковий співробітник лабораторії дошкільної освіти і виховання
Інституту проблем виховання НАПН України.

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».

Васецький Юрій Валерійович, президент Дніпровської федерації хортингу,
майстер спорту України з хортингу, Овсюкова Ольга Миколаївна, віце-президент
Дніпровської федерації хортингу.

Полторацький Сергій Сергійович, президент Федерації військово-
спортивного хортингу України, майстер спорту України з хортингу, старший
офіцер відділу підготовки та стандартизації Головного військово-медичного
управління Міністерства оборони України, майор медичної служби, учасник АТО.

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.

29 листопада 2018 р.

СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ (корпус «Р»)
10.00-12.30

Секція 1.
Хортинг – національний вид спорту України

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
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Александрова Ганна Олегівна, суддя 1 категорії з хортингу. Тема: «Вплив
суддівських семінарів на компетентність тренерів і суддів хортингу».

Андрійцев Валерій Олександрович, 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 Ріо-де-Жанейро 2016 року. Тема: «Теоретико-методичні
засади українського хортингу щодо виховання фізичних якостей в студентської
молоді».

Андрусенко Максим Дмитрович, заступник президент федерації хортингу
в м. Черкаси. Тема: «Історичні передумови розвитку хортингу на черкаській
землі».

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».

Білорус Олег Анатолійович, начальник управління освіти і науки Ірпінської
міської ради Київської області, член наглядової ради Української федерації
хортингу. Тема: «Теоретико-методичні засади освітньої та наукової діяльності
Української федерації хортингу».

Біляєв Ярослав Миколайович, президент Громадської спілки «Хортинг –
національний вид спорту України», член наглядової ради Української федерації
хортингу. Тема: «Хортинг – національний вид спорту України та бренд України у
світі».

Бова Володимир Володимирович, член наглядової ради Української
федерації хортингу. Тема: «Національний вид спорту України хортинг як
ефективний засіб виховання дітей та молоді».

Боднарчук Олег Григорович, доктор юридичних наук, доцент, професор
кафедри господарського права та процесу ННІ права Університету державної
фіскальної служби України. Тема: «Правове регулювання зовнішньоекономічної
діяльності Всесвітньої федерації хортингу».

Бойко Валерій Федосійович, завідувач кафедри хортингу Навчально-
наукового інституту спеціальної фізичної і бойової підготовки та реабілітації
Університету державної фіскальної служби України, кандидат педагогічних наук,
професор, заслужений працівник фізичної культури і спорту України, заслужений
тренер України, майстер спорту України міжнародного класу. Тема: «Особливості
ефективного управління кафедрою хортингу Навчально-наукового інституту
спеціальної фізичної і бойової підготовки та реабілітації Університету
державної фіскальної служби України».

Бойко Ірина Андріївна, кандидат наук з фізичного виховання та спорту,
старший викладач 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 з
художньої гімнастики. Тема: «Методичні аспекти формування здорового способу
життя студентської молоді засобами хортингу».
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Буданов Денис Сергійович, голова громадської організації «Клейнод»,
тренер-викладач ДЮСШ, майстер спорту України з хортингу. Тема: «Виховання
самоповаги в учнів-хортингістів у процесі тренувань у ДЮСШ».

Васецький Юрій Валерійович, президент Дніпровської федерації хортингу,
майстер спорту України з хортингу. Тема: «Застосування ігрового методу в
навчально-виховному процесі юних хортингістів 6-10 років».

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».

Винниченко Лілія Олександрівна, директор навчально-наукового центру
організації освітнього процесу, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри
кримінального права та кримінології ННІ права Університету ДФС України,
кандидат у майстри спорту України з хортингу. Тема: «Організаційно-правові
засади спортивної діяльності Української національної федерації хортингу».

Вознюк Михайло Григорович, президент федерації хортингу в м. Черкаси.
Тема: «Створення здоров’язберільних технологій в Черкащанах засобами
хортингу».

Волинець Наталія Миколаївна, тренер хортингу загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів № 169 м. Київ. Тема: «Зміцнення здоров’я в дошкільників і молодших
школярів засобами оздоровчого хортингу в літній канікулярний період у
спортивно-оздоровчих таборах України».

Гаврилюк Михайло Віталійович, народний депутат України, член
Української федерації хортингу. Тема: «Аспекти державної підтримки хортингу,
як національного виду спорту України».

Галигін Руслан Анатолійович, Президент Запорізької обласної федерації
хортингу, кандидат у майстри спорту України з хортингу. Тема: «Порівняльна
характеристика розвитку хортингу в областях України».

Головко Віталій Васильович, майстер спорту України з хортингу. Тема:
«Розвиток самоорганізованості у молоді – спортсменів Запоріжжя».

Горносталь Анастасія Миколаївна, провідний фахівець Навчально-
наукового інституту спеціальної фізичної і бойової підготовки та реабілітації
Університету державної фіскальної служби України, кандидат у майстри спорту
України з хортингу. Тема: «Виховання морально-етичних якостей у студентської
молоді в процесі навчально-тренувальної діяльності з хортингу».

Гречаний Олександр Миколайович, майстер спорту України з хортингу,
голова київського клубу хортингу «Торнадо», вчитель фізичного виховання
Київської інженерної гімназіє. Тема: «Духовно та фізично вдосконалюємося на
заняттях з хортингу».

Грищук Віктор Леонідович, начальник кафедри спеціальних дисциплін та
організації професійної підготовки факультету підготовки, перепідготовки та
підвищення кваліфікації працівників податкової міліції Університету державної
фіскальної служби України, кандидат юридичних наук, підполковник податкової
міліції, майстер спорту України з хортингу. Тема: «Організація професійної
підготовки працівників поліції засобами хортингу».
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Губарєв Вадим Альбертович, Віце-президент Запорізької обласної
федерації хортингу, тренер вищої категорії. Тема: «Виховання цілеспрямованості
в спортсменів хортингу вищого рівня».

Дідусь Сергій Петрович, Президент Львівської обласної федерації
хортингу, Суддя міжнародної категорії, майстер спорту України з хортингу. Тема:
«Характеристика суддівської колегії Української федерації хортингу».

Діхтяренко Зоя Михайлівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри
хортингу Навчально-наукового інституту спеціальної фізичної і бойової підготовки та
реабілітації Університету державної фіскальної служби України, старший науковий
співробітник лабораторії фізичного розвитку та здорового способу життя
Інституту проблем виховання НАПН України майстер спорту України з хортингу,
голова Науково-методичної колегії Української федерації хортингу, голова ГО
«Об’єднання педагогів і науковців України». Тема: «Результативність
проведення тренінгових занять для формування у старшокласників і студентів
активної життєвої позиції та готовності до захисту Вітчизни в процесі занять
хортингом».

Єресова Світлана Володимирівна, тренер-інструктор Вижгородської районної
федерації хортингу, головний дизайнер Української федерації хортингу. Тема:
«застосування дизайнерських технологій у спортивному маркетингу хортингу».

Єрьоменко Вероніка Едуардівна, студентка стоматологічного факультету
Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, студентка заочної
форми навчання за спеціальністю «017 Фізична культура і спорт» Навчально-
наукового інституту спеціальної фізичної і бойової підготовки та реабілітації
Університету державної фіскальної служби України, член національної збірної
команди України з хортингу, Майстер спорту України з хортингу, чемпіонка
України з хортингу. Тема: «Медичне забезпечення спортивно-масових заходів з
хортингу в Україні».

Єрьоменко Марина Олександрівна, студентка заочної форми навчання за
спеціальністю «017 Фізична культура і спорт» Навчально-наукового інституту
спеціальної фізичної і бойової підготовки та реабілітації Національного
університету державної фіскальної служби України, працівник приватної
стоматологічної клініки, кандидат у майстри спорту України з хортингу. Тема:
«Аналіз чинників розвитку стоматологічних захворювань у школярів, які
займаються хортингом».

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. Тема: «Організація та проведення офіційних
спортивних змагань з хортингу в розділі «Показовий виступ».

Івашковський Віталій Володимирович, кандидат педагогічних наук,
кандидат у майстри спорту України з хортингу. Тема: «Психолого-педагогічні
характеристики хортингістів високої кваліфікації».

Івчук Надія Василівна, провідний тренер штатних команд національних
збірних команд України з не олімпійських видів спорту. Тема: «Особливості
формування офіційної делегації національної збірної команди України з хортингу
на чемпіонат Європи в 2018 році».

http://horting.org.ua/node/40805
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Зателепа Олег Петрович, президент Васильківської районної федерації
хортингу, тренер-викладач, майстер спорту України з хортингу. Тема: «Розвиток
морально-вольових якостей в учнів загальноосвітніх навчальних закладів у процесі
навчально-тренувальної діяльності з хортингу».

Зубалій Микола Дмитрович, старший науковий співробітник лабораторії
фізичного розвитку та здорового способу життя Інституту проблем виховання
НАПН України, кандидат педагогічних наук, кандидат у майстри спорту України з
хортингу, член редакційно колегії збірника наукових праць «Теорія і методика
хортингу». Тема: «Формування готовності до захисту Вітчизни в учнівської
молоді засобами хортингу: теорія та практика».

Кайдаш Олеся Юріївна, директор Навчально-наукового центру
інноваційних технологій та регіонального навчання Університету державної
фіскальної служби України, кандидат юридичних наук, кандидат у майстри спорту
України з хортингу. Тема: «Інноваційні освітні технології навчання та виховання
у системі хортингу».

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».

Карась Олег Петрович, начальник відділу спортивно-технічних та
прикладних видів спорту департаменту фізичної культури та не олімпійських
видів спорту Міністерства молоді та спорту України. Тема: «Чемпіонат Європи з
хортингу 2018 року як засіб популяризації виду спорту в Україні та за кордоном».

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

Клочко Марія Олександрівна, провідний фахівець Навчально-наукового
інституту спеціальної фізичної і бойової підготовки та реабілітації Університету
державної фіскальної служби України, кандидат у майстри спорту України з
хортингу. Тема: «Методика навчально-тренувальної діяльності студентів-
хортингістів високої кваліфікації».

Коссак Віталіна Олегівна, майстер спорту України міжнародного класу з
хортингу, Чемпіонка світу з хортингу, суддя національної категорії. Тема:
«Основні обов’язки судді-інформатора під час проведення міжнародних змагань з
хортингу».

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: «Заняття хортингом, як засіб всебічного виховання учнівської
молоді».

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

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

Кузора Іван Васильович, президент Федерації військово-патріотичного
хортингу України, майстер спорту України з хортингу, член ГО «Об’єднання
педагогів і науковців України».вчитель предмета «Захист Вітчизни» Київської
ЗОШ № 252, методист з предметів «Захист Вітчизни» та «Фізична культура»
науково-методичного центру управління освіти Оболонського району м. Києва,
Тема: «Виховання допризовної молоді засобами військово-патріотичного
хортингу на заняттях з предмету «Захист Вітчизни у закладах середньої
освіти».

Лакей Михайло Миколайович, тренер-викладач хортингу в Навчально-
наукового інституту спеціальної фізичної і бойової підготовки та реабілітації
Університету державної фіскальної служби України. Тема: «Психолого-
педагогічна підготовка спортсменів хортингу у процесі навчально-тренувальних
занять».

Литвиненко Андрій Миколайович, Президент Харківської обласної
федерації хортингу, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент
кафедри фізичного виховання Харківського національного університету
радіоелектроніки. Тема: «Ефективність застосування методики спортивної
підготовки хортингу на заняттях зі студентами першого курсу технічного
вишу».

Лич Олександр Валентинович, начальник центру навчальних
інформаційних технологій та комунікацій Університету державної фіскальної
служби України, кандидат у майстри спорту України з хортингу. Тема: «Навчальні
інформаційні технології та комунікації як засіб розвитку та популяризації
хортингу в Україні та за кордоном».

Назаренко Станіслав Юрійович, віце-президент федерації дошкільного
хортингу України, кандидат у майстри спорту з хортингу. Тема: «Ефективність
систематичних масажів на відновлення працездатності в спортсменів-
хортингістів дошкільного та шкільного віку».

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, Голова відділення Національного Олімпійського комітету України в
Київській області. Тема: «Історія становлення та розвитку кафедри хортингу в
Навчально-науковому інституту спеціальної фізичної і бойової підготовки та
реабілітації Університету державної фіскальної служби України».

Мілімко Лариса Василівна, кандидат юридичних наук, доцент. Тема:
«Фізичне виховання студентів і курсантів у процесі занять хортингом».

Мигитко Ірина Валентинівна, головний спеціаліст відділу координування
культмасових заходів та фізкультурно-спортивної роботи виконкому Ірпінської
міської ради, майстер спорту України з хортингу. Тема: «Формування
маркетингової політики Ірпінської федерації хортингу».
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Михалевич Аліна Леонідівна, кандидат у майстри спорту України з
хортингу, завідувач відділом супроводження ЄДЕБО Університету ДФС України.
Тема: «Інформаційне забезпечення та представлення хортингу в Інтернет-
ресурсах».

Овсюкова Ольга Миколаївна, віце-президент Дніпровської федерації
хортингу, майстер спорту України з хортингу, голова громадської організації
«Хортинг-кідс». Тема: «Всеукраїнський проект «Хортинг-кідс» як засіб виховання
та оздоровлення дітей дошкільного та молодшого шкільного віку».

Оржеховська Валентина Михайлівна, доктор педагогічних наук,
професор, професор кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи ДВНЗ
«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія
Сковороди», кандидат у майстри спорту з хортингу, член редакційної колегії
збірника наукових праць «Теорія і методика хортинга». Тема: «Шкільної молоді у
секціях з хортингу ‒  запорука здорового способу життя».

Остапенко Олександр Іванович, завідувач лабораторії фізичного розвитку
та здорового способу життя Інституту проблем виховання НАПН України,
кандидат педагогічних наук, кандидат у майстри спорту України з хортингу. Тема:
«Формування готовності старшокласників до захисту Вітчизни  у процесі занять
хортингом».

Острянська Олена Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцент,
старший науковий співробітник лабораторії дошкільної освіти і виховання ІПВ
НАПН України. Тема: «Творчі здобутки передового регіонального педагогічного
досвіду формування у старших дошкільників соціально-комунікативних умінь у
театралізованій діяльності (із використанням хортинг-ляльок)».

Паращенко Олексій Олександрович, президент федерації ММА хортингу
України, майстер спорту України з хортингу. Тема: «Хортинг, як змішане бойове
мистецтво з широким арсеналом прийомів».

Пеньков Юрій Миколайович, Президент Запорізької міської федерації
хортингу, член ради Української федерації хортингу. Тема: «Сучасна українська
спільнота хортингу, як правонаступник бойових і культурних традицій війська
запорозького низового».

Петрочко Жанна Василівна, доктор педагогічних наук, професор,
заступник головного редактора збірника наукових праць «Теорія і методика
хортингу», кандидат у майстри спорту України з хортингу. Тема: «Хортинг –
школа сили і честі юного українця».

Плеханов Віталій Валерійович, Віце-президент Всесвітньої федерації
хортингу, Суддя міжнародної категорії, майстер спорту України з хортингу. Тема:
«Особливості проведення міжнародних змагань з хортингу на території
України».

Полторацький Сергій Сергійович, президент федерації військово-
спортивного хортингу України, майор медичної служби, старший офіцер відділу
підготовки стандартизації Головного військового медичного управління, учасник
АТО, майстер спорту України з хортингу. Тема: «Військово-прикладний хортинг
як професійно-прикладний вид спорту військовослужбовців України».

Пустолякова Лариса Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент
кафедри фізичного виховання і здоров’я Національного медичного університету
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імені О. О. Богомольця. Тема: «Результативність впровадження модуля
«Хортинг» у програму навчальної дисципліни «Фізичне виховання» для студентів
вищих медичних навчальних закладів».

Пятіков Сергій Вікторович, голова суддівської колегії Української
федерації хортингу, Віце-президент УФХ, офіційний представник УФХ у
Волинській області, майстер спорту України з хортингу. Тема: «Методика
розроблення програми для проведення суддівських семінарів з хортингу
Всеукраїнського рівня».

Ребрина Андрій Анатолійович, директор Української федерації хортингу,
президент національної федерації шкільного хортингу України, майстер спорту
України з хортингу, провідний тренер штатних команд національних збірних
команд України з неолімпійських видів спорту, аспірант Хмельницького
національного університету. Тема: «Формування здорового способу життя
студентів-хортингістів».

Ребрина Анатолій Арсенович, 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: «Професійна фізична культура учнівської молоді засобами
військово-прикладного хортингу».

Савченко Анатолій Петрович, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент
кафедри сучасних європейських мов Навчально-наукового інституту гуманітарних
наук Університету державної фіскальної служби України, член Української
федерації хортингу. Тема: «Створення мотивації до вивчення предмету «Іноземна
мова» хортингістами в вищому навчальному закладі».

Самойлова Ірина Іванівна, завідувач відділом методичного забезпечення
освітнього процесу Університету державної фіскальної служби України, кандидат
у майстри спорту України з хортингу. Тема: «Навчально-методичне забезпечення
кафедри хортингу ННІ спеціальної фізичної і бойової підготовки та реабілітації
Університету ДФС України».

Сергієнко Юрій Петрович, кандидат наук з фізичного виховання і спорту,
доцент, професор кафедри хортингу Навчально-наукового інституту спеціальної
фізичної і бойової підготовки та реабілітації Університету державної фіскальної
служби України, кандидат у майстри спорту України з хортингу. Тема:
«Застосування елементів спортивних і рухливих ігор у навчально-тренувальній
діяльності з хортингу».

Сидоренко Олексій Миколайович, завідувач відділом планування та
інформаційного супроводу освітнього процесу Університету ДФС України,
кандидат економічних наук, кандидат у майстри спорту України з хортингу. Тема:
«Планування та інформаційний супровід освітнього процесу кафедри хортингу
ННІ спеціальної фізичної і бойової підготовки та реабілітації Університету ДФС
України».

Синегуб Віктор Олександрович, президент федерації хортингу в Черкаській
області, майстер спорту України з хортингу. Тема: «Значення суддівських
семінарів з хортингу для саморозвитку суддів, тренерів і спортсменів хортингу».
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Степанюк Андрій Володимирович, президент Рівненського обласного
осередку Української федерації хортингу, кандидат у майстри спорту України з
хортингу. Тема: «Оздоровчо-прикладне значення засобів хортингу у веденні
здорового способу життя молоді».

Степура Тетяна Миколаївна, провідний фахівець кафедри хортингу
Навчально-наукового інституту спеціальної фізичної і бойової підготовки та
реабілітації Університету державної фіскальної служби України, кандидат у
майстри спорту України з хортингу. Тема: «Діловодство та документообіг
кафедри хортингу ННІ спеціальної фізичної і бойової підготовки та реабілітації
Університету ДФС України».

Тарнавська Валентина Валентинівна, завідувач відділом профорієнтаційної
роботи, практики та сприяння працевлаштуванню Університету державної фіскальної
служби України, кандидат у майстри спорту України з хортингу. Тема: «Основні
засади профорієнтаційної роботи кафедри хортингу ННІ спеціальної фізичної і
бойової підготовки та реабілітації Університету ДФС України».

Тимофєєв Сергій Олександрович, начальник управління фізичної культури і
спорту Київської обласної державної адміністрації. Тема: «Зміст, форми і методи
фізичного виховання дітей та молоді в процесі занять хортингом».

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», кандидат у майстри спорту з
хортингу, член редакційної колегії збірника наукових праць «Теорія і методика
хортинга». Тема:  «Формування відповідального ставлення до здоров'я підлітків
засобами ігрової хортингової технології».

Фурманюк Валентина Федорівна, завідувач відділом забезпечення якості
вищої освіти та моніторингу освітньої діяльності Університету ДФС України.
Тема: «Забезпечення якості освітньої діяльності кафедри хортингу ННІ спеціальної
фізичної і бойової підготовки та реабілітації Університету державної фіскальної
служби України».

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, заступник голови Науково-методичної колегії Української федерації
хортингу. Тема: «Використання елементів оздоровчого хортингу на уроках
технологій в закладах загальної середньої освіти».

Хіміч Віта Леонідівна, аспірант, викладач кафедри теорії і методики
фізичного виховання та спорту Хмельницького національного університету. Тема:
«Підготовка майбутніх учителів до використання народно хореографічного
мистецтва в варіативному модулі «танцювальний хортинг».

Чаплигін Василь Петрович, кандидат наук з фізичного виховання і спорту,
доцент кафедри фізичного виховання, спорту та здоров’я людини ННІСФБПР
УДФСУ. Тема: «Вплив навчально-тренувального процесу з хортингу на збереження і
зміцнення здоров’я в студентів».

Шевчук Ігор Володимирович, суддя з хортингу, майстер спорту України з
хортингу, тренер з хортингу. Тема: «Навчально-тренувальний процес ліцеїстів
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(ліцей «Універсум» Шевченківського району міста Києва) хортингу на уроках
фізичної культури».

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».

Шубка Віктор Вікторович, Перший віце-президент Київської обласної
федерації хортингу, суддя 3 категорії. Тема: «Хортинг, як ефективний засіб
військово-патріотичного виховання молоді».

Шульга Аза Вікторівна, Президент Черкаської обласної федерації
хортингу, майстер спорту України з хортингу, Президент Громадської спілки
«Всеукраїнський фестиваль з хортингу імені Віктора Синєбрюхова». Тема:
«Методика виховання фізичних якостей у жінок, які займаються хортингом».

Ясинський Олександр Сергійович, Віце-президент Київської обласної
федерації хортингу, майстер спорту України з хортингу, тренер з хортингу. Тема:
«Змагальний метод у хортингу – розвиток дисципліни в спортсменів».

Ярова Оксана Анатоліївна, учений секретар Університету ДФС України,
кандидат фізико-математичних наук, доцент, Відмінник освіти України. Тема:
«Оздоровчий та виховний потенціал хортингу».

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: «Експлуатація спортивних споруд України в Україні
у процесі тренувань спортсменів-хортингістів».

Секція 2.
Інноваційні методи і технології в системі освіти та

національно-патріотичного виховання

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

Будак Валерій Дмитрович, ректор Миколаївського національного
університету імені В. О. Сухомлинського, доктор технічних наук, професор,
академік НАПН України. Тема: «Військово-патріотичне виховання у системі
вищої освіти: пошуки інноваційних форм і перспективи дослідження».

Бушнєв Юрій Сергійович, викладач кафедри менеджменту освіти та
педагогіки вищої школи Сумського державного педагогічного університету імені

http://horting.org.ua/node/41956
http://horting.org.ua/node/41956
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А. С. Макаренка. Тема: «Громадянська позиція майбутнього викладача вищої
школи у контексті національно-патріотичного виховання».

Величко Наталія Анатоліївна, аспірант кафедри української мови та
літератури Сумського державного педагогічного університету імені
А. С. Макаренка; Величко Олександра Анатоліївна, магістр Сумського
національного аграрного університету. Тема: «Професійна компетентність
майбутнього фахівця у процесі національно-патріотичного виховання».

Гриценок Людмила Іванівна, науковий співробітник лабораторії трудового
виховання Інституту проблем виховання НАПН України. Тема: «Ігрові засоби
формування у молодших школярів-хортингістів ціннісного ставлення до праці».

Гришина Марина Олександрівна, студентка 2 курсу ОС «магістр», кафедри
дошкільної освіти ННІ педагогічної освіти, соціальної роботи і мистецтва
Черкаського університету імені Богдана Хмельницького. Тема: «Формування
мовленнєвого спілкування дошкільників в умовах різновікової групи».

Демченко Наталія Валентинівна, старший викладач кафедри теорії і
методики фізичного виховання та спорту Хмельницького національного
університету. Тема: «Порівняльний аналіз різних підходів до побудови заняття з
фізичного виховання в університеті».

Довгополова Ганна Геннадіївна, кандидат педагогічних наук, доцент
кафедри менеджменту освіти та педагогіки вищої школи Сумського державного
педагогічного університету імені А. С. Макаренка. Тема: «Національно-
патріотичне виховання майбутнього викладача вищої школи».

Живодьор Володимир Федорович, доцент, доцент кафедри менеджменту
освіти та педагогіки вищої школи Сумського державного педагогічного
університету імені А. С. Макаренка. Тема: «Інноваційні методи в системі
національно-патріотичного виховання в умовах сучасного закладу освіти».

Зінов’єва Олена Миколаївна, студентка 5 курсу ОС «бакалавр», кафедри
дошкільної освіти ННІ педагогічної освіти, соціальної роботи і мистецтва
Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Тема:
«Рухлива гра, як засіб розвитку рухової творчості у дітей старшого дошкільного
віку».

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, майстер спорту України з хортингу. Тема: «Інноваційні
методи і технології в системі освіти та національно-патріотичного виховання».

Коваленко Світлана Олександрівна, студентка 5 курсу ОС «бакалавр»,
кафедри дошкільної освіти ННІ педагогічної освіти, соціальної роботи і мистецтва
Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Тема:
«Інтерактивні методи навчання майбутніх педагогів».

Козлова Олена Григорівна, кандидат педагогічних наук, професор,
завідувач кафедри менеджменту освіти та педагогіки вищої школи Сумського
державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка. Тема:
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«Громадянська позиція менеджера освіти у процесі управління національно-
патріотичним вихованням».

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
майбутнього керівника у процесі здійснення національно-патріотичного
виховання».

Костіна Олександра Вікторівна, студентка 5 курсу ОС «бакалавр»,
кафедри дошкільної освіти ННІ педагогічної освіти, соціальної роботи і мистецтва
Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Тема:
«Інформаційно-комунікативні технології як засіб розвитку творчості у дітей
дошкільного віку».

Кошик Олександр Володимирович, педагог-організатор Бердянського
закладу загальної середньої освіти № 3 Бердянської міської ради Запорізької
області, магістрант гуманітарно-економічного факультету Бердянського
державного педагогічного університету. Тема: «Хмароорієнтований менеджмент
національно-патріотичного виховання в роботі педагога-організатора закладу
загальної середньої освіти».

Кошова Марія Петрівна, студентка 2 курсу ОС «магістр», кафедри
дошкільної освіти ННІ педагогічної освіти, соціальної роботи і мистецтва
Черкаського університету імені Богдана Хмельницького. Тема: «Формування
мовленнєвого спілкування дітей у сучасному закладі дошкільної освіти».

Левіцкас Інна Степанівна, студентка 2 курсу ОС «магістр», кафедри
дошкільної освіти ННІ педагогічної освіти, соціальної роботи і мистецтва
Черкаського університету імені Богдана Хмельницького. Тема: «Вплив телебачення
на формування духовно-моральних цінностей дітей дошкільного віку».

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: «Способи організації
морального виховання в освітньому процесі закладів дошкільної освіти».

Максименко Тетяна Михайлівна, старший викладач кафедри менеджменту
освіти та педагогіки вищої школи Сумського державного педагогічного
університету імені А.С. Макаренка. Тема: «Інноваційні підходи до здійснення
національно-патріотичного виховання у закладі вищої освіти».

Олексюк Оксана Євгенівна, кандидат педагогічних наук / доктор філософії
в галузі освіти, доцент, доцент кафедри педагогіки та інклюзивної освіти
Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Тема:
«Формування якостей лідера-патріота у студентської молоді».

Остапенко Олександр Іванович, кандидат педагогічних наук, завідувач
лабораторії фізичного розвитку та здорового способу життя Інституту проблем
виховання НАПН України. Тема: «Формування готовності старшокласників до
захисту Вітчизни  у процесі занять хортингом».

Підплета Людмила Іванівна, студентка 2 курсу ОС «магістр», кафедри
дошкільної освіти ННІ педагогічної освіти, соціальної роботи і мистецтва
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Черкаського університету імені Богдана Хмельницького. Тема: «Організація
підготовки дітей до школи у закладах дошкільної освіти».

Прибудько Олександра Сергіївна, студентка 5 курсу ОС «бакалавр»,
кафедри дошкільної освіти ННІ педагогічної освіти, соціальної роботи і мистецтва
Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Тема:
«Вплив розвиваючого середовища на розвиток і освіту дитини дошкільного віку».

Сапетна Юлія Олександрівна, студентка 5 курсу ОС «бакалавр», кафедри
дошкільної освіти ННІ педагогічної освіти, соціальної роботи і мистецтва
Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Тема:
«Розвиток дрібної моторики рук у дітей середнього дошкільного віку».

Сокирко Ганна Вікторівна, студентка 2 курсу ОС «магістр», кафедри
дошкільної освіти ННІ педагогічної освіти, соціальної роботи і мистецтва
Черкаського університету імені Богдана Хмельницького. Тема: «Організація
активного відпочинку учнів в умовах навчально-виховного комплексу».

Сорокін Володимир Володимирович, вчитель предметів «Захист Вітчизни»
та «Основи здоров’я» вищої кваліфікаційної категорії, старший учитель
Бердянської багатопрофільної гімназії № 2 Бердянської міської ради Запорізької
області. Тема: «Впровадження інноваційних форм навчання й виховання
старшокласників у процесі формування патріотичної особистості на уроках
предмету «Захист Вітчизни».

Хатько Лілія Іванівна, вчитель предмету «Захист Вітчизни» вищої
кваліфікаційної категорії, учитель-методист Бердянської багатопрофільної гімназії
№ 2 Бердянської міської ради Запорізької області. Тема: «Співробітництво з
міською організацією «Червоного Хреста», волонтерська та просвітницька
діяльність як засоби національно-патріотичного виховання учнів гімназії».

Штика Юрій Михайлович, викладач кафедри менеджменту освіти та
педагогіки вищої школи Сумського державного педагогічного університету імені
А.С. Макаренка. Тема: «Професійна культура менеджера освіти у процесі
національно-патріотичного виховання».

Секція 3.
Розвиток професійно-прикладних видів спорту в Україні

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.

Лаврентьєв Олександр Миколайович, кандидат наук з фізичного виховання
і спорту, доцент, професор кафедри спеціальних дисциплін та організації
професійної підготовки факультету підготовки, перепідготовки та підвищення
кваліфікації працівників податкової міліції Університету ДФС України, майстер
спорту СРСР з гирьового спорту; Буток Олена Володимирівна, старший викладач
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кафедри спеціальних дисциплін та організації професійної підготовки факультету
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників податкової
міліції Університету ДФС України, підполковник податкової міліції, майстер
спорту України з баскетболу. Тема: «Гиря як елемент козацької забави».

Ребрина Анатолій Арсенович, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент
кафедри теорії і методики фізичного виховання та спорту Хмельницького
національного університету, Президент Міжнародної федерації гирьового
хортингу, майстер спорту України з хортингу. Тема: «Професійна фізична
культура учнівської молоді засобами військово-прикладного хортингу».

Шаповалов Борис Борисович, президент Міжнародної федерації
поліцейського хортингу, кандидат психологічних наук, доцент, майстер спорту
України міжнародного класу, Кавалер ордену «Червона Зірка». Тема:
«Використання інструментарію поліцейського хортингу в процесі формування
готовності до захисту Вітчизни в екстремальних умовах».

Секція 4.
Медико-біологічні основи фізичного виховання: рекреація, фізична

реабілітація та здоров’я людини

Модератори: Бойко Валерій Федосійович, завідувач кафедри
хортингу та реабілітації Навчально-наукового
інституту спеціальної фізичної і бойової підготовки та
реабілітації Університету державної фіскальної
служби України, кандидат педагогічних наук,
професор, заслужений працівник фізичної культури і
спорту України, заслужений тренер України,
майстер спорту України міжнародного класу;
Сергієнко Юрій Петрович, професор кафедри
хортингу та реабілітації Навчально-наукового
інституту спеціальної фізичної і бойової підготовки та
реабілітації Університету державної фіскальної
служби України, кандидат наук з фізичного
виховання і спорту, доцент

Аврамченко Світлана Михайлівна, кандидат психологічних наук, доцент,
завідувач кафедри прикладної психології психологічного факультету Черкаського
університету імені Богдана Хмельницького. Тема: «Стрес-менеджмент у спорті».

Біла Оксана Григорівна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри
психології психологічного факультету Черкаського університету імені Богдана
Хмельницького. Тема: «Детермінація перфекціонізму студентської молоді».

Богдан Тетяна Вікторівна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри
психології психологічного факультету Черкаського університету імені Богдана
Хмельницького. Тема: «Внутрішні суперечностей як детермінанта розвитку
особистості».

Болтівець Сергій Іванович, доктор психологічних наук, професор,
завідувач Відділу розвитку молодіжної політики державного інституту сімейної та
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молодіжної політики України. Тема: «Психофізіологічні основи хортингової
рекреації самопочуття і об’єктивних показників стану здоров’я».

Дем’яненко Жанна Анатоліївна, студентка 1 курсу ОС «Магістр», кафедри
педагогіки вищої школи і освітнього менеджменту ННІ педагогічної освіти,
соціальної роботи і мистецтва Черкаського університету імені Богдана
Хмельницького. Тема: «Професійне вигорання як показник дезадаптованості
педагогічних працівників».

Довгань Надія Юріївна, доктор педагогічних наук, доцент, професор
кафедри спеціальної освіти, здоров'я та соціального забезпечення Миколаївського
міжрегіонального інституту розвитку людини «Університет «Україна». 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: «Інноваційні педагогічні технології оздоровлення студентів з
обмеженими можливостями».

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

Корінчак Любов Миколаївна, кандидат біологічних наук, доцент, доцент
кафедри медико-біологічних основ фізичної культури Уманського державного
педагогічного університету імені Павла Тичини. Тема: «Основні підходи до
проведення тренувальних занять з учнівською та студентською молоддю».

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: «Вплив занять з годзю-рю карате на
формування морально-вольових якостей у підлітків».

Мезецька Олена Сергіївна, студентка 2 курсу ОС «магістр» кафедри
психології, глибинної корекції та реабілітації психологічного факультету
Черкаського університету імені Богдана Хмельницького. Тема: «Активне
соціально-психологічне пізнання, як методи вивчення і корекції впливу
психотравматичних переживань на емоційний стан підлітків».

Смалиус Людмила Нікіфоровна, кандидат педагогічних наук, доцент
кафедри психології психологічного факультету Черкаського університету імені
Богдана Хмельницького. Тема: «Психологічні чинники формування спортивної
мотивації у підлітковому віці».

Сичов Сергій Олександрович, член науково-методичної колегії Української
федерації хортингу, 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: «Профілактика серцево-судинних захворювань у спортсменів
єдиноборців».

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

Цибульська Вікторія Вікторівна, кандидат наук з фізичного виховання і
спорту, доцент кафедри теорії і методики фізичного виховання Уманського
державного педагогічного університету імені Павла Тичини; Осадченко Тетяна
Михайлівна, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри теорії і
методики фізичного виховання Уманського державного педагогічного
університету імені Павла Тичини. Тема: «Фізична рекреація у сфері дозвілля
української молоді».

Харенко Сергій Григорович, кандидат психологічних наук, доцент кафедри
психології психологічного факультету Черкаського національного університету
імені Богдана Хмельницького. Тема: «Нівелювання негативних емоційних станів
засобами когнітивно-поведінкової терапії».

Шавровська Наталія Володимирівна, кандидат психологічних наук,
доцент кафедри психології психологічного факультету Черкаського університету
імені Богдана Хмельницького. Тема: «Психологічні методи розвитку критичного
мислення у викладачів і студентів».

Шепеньова Анастасія Анатоліївна, студентка 1 курсу ОС «магістр»,
кафедри психології, глибинної корекції та реабілітації психологічного факультету
Черкаського університету імені Богдана Хмельницького. Тема:
«Посттравматичний стресовий розлад, як одна з причин виникнення
психологічної смерті».

Секція 5.
Майстерність педагога в професійному розвитку дорослих, студентської та

учнівської молоді

Модератори: Присяжнюк Станіслав Іванович, доктор
педагогічних наук, доцент, професор кафедри
безпеки життєдіяльності та фізичного виховання
Державного університету телекомунікацій;
Острянська Олена Анатоліївна, кандидат
педагогічних наук, доцент, старший науковий
співробітник лабораторії дошкільної освіти і
виховання Інституту проблем виховання НАПН
України.

Берзінь Валерій Іванович, доктор медичних наук, професор, Національний
медичний університет імені О. О. Богомольця; Берзінь Оксана Валеріївна,
студентка Національного медичного університету імені О. О. Богомольця. Тема:
«Особливості впливу фізичного виховання на формування здорового способу
життя учнівської молоді».
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Лазарєв Микола Остапович, кандидат педагогічних наук, професор,
професор кафедри менеджменту освіти та педагогіки вищої школи Сумського
державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка. Тема: «Педагогічна
майстерність майбутнього педагога у професійній підготовці».

Присяжнюк Станіслав Іванович, доктор педагогічних наук, доцент,
професор кафедри безпеки життєдіяльності та фізичного виховання Державного
університету телекомунікацій, кандидат у майстри спорту України з хортингу.
Тема: «Принцип домінанти та проблема активного відпочинку в дітей у різні
вікові періоди».

Проценко Ірина Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент
кафедри педагогіки Сумського державного педагогічного університету імені
А. С. Макаренка. Тема: «Ідеї козацької педагогіки у закладах середньої освіти».

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, чотириразовий переможець першості ВЦРПС,
«Заслужений працівник фізичної культури і спорту України», «Заслужений тренер
України», суддя Національної категорії з легкої атлетики, відмінник освіти
України. Тема: «Загальні принципи організації самостійних занять зі
студентською молоддю».

Рисіна Марія Юхимівна, доцент, доцент кафедри менеджменту освіти та
педагогіки вищої школи Сумського державного педагогічного університету імені
А. С. Макаренка. Тема: «Інноваційні підходи до вдосконалення педагогічної
майстерності магістра у закладі вищої освіти».

Скоробагатська Оксана Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент,
доцент кафедри менеджменту освіти та педагогіки вищої школи Сумського
державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка. Тема:
«Педагогічна майстерність майбутнього викладача у контексті формування
національно-патріотичного виховання».

Цегвінцева Альона Володимирівна, студентка 2 курсу ОС «магістр»,
кафедри дошкільної освіти ННІ педагогічної освіти, соціальної роботи і мистецтва
Черкаського університету імені Богдана Хмельницького. Тема: «Критерії і
показники культури споживання медіа продукції у дітей старшого дошкільного
віку».

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, директор Навчально-наукового інституту
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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, Голова відділення Національного Олімпійського комітету України в
Київській області.

Діхтяренко Зоя Михайлівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри
хортингу ННІСФБПР УДФСУ, старший науковий співробітник лабораторії
фізичного розвитку та здорового способу життя Інституту проблем виховання
НАПН України майстер спорту України з хортингу, голова НМК УФХ, голова ГО
«Об’єднання педагогів і науковців України».

Острянська Олена Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцент,
старший науковий співробітник лабораторії дошкільної освіти і виховання
Інституту проблем виховання НАПН 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, член ГО «Об’єднання педагогів і науковців
України».

Овсюкова Ольга Миколаївна, віце-президент Дніпровської федерації
хортингу, керівник проекту «Хортинг – Кідс».

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.

Шаповалов Борис Борисович, кандидат психологічних наук, доцент,
майстер спорту України міжнародного класу, президент Міжнародної федерації
поліцейського хортингу, голова Національної комісії з питань спорту Української
секції Міжнародної поліцейської асоціації.

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

ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ,
ПРИЙНЯТТЯ РЕЗОЛЮЦІЇ

15.00-16.30
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