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«ПОЛІЦЕЙСЬКИЙ ХОРТИНГ У СВІТІ СУЧАСНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ БЕЗПЕКИ»

7 лютого 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:

10.00-11.00 – реєстрація учасників конференції

11.30 – відкриття Міжнародної науково-практичної
конференції з майстер-класами (219 каб.,
 корпус «А»)

12.00-13.30 – майстер-класи (спортивний зал корпусу «А»)

14.30-17.30 – виступи, доповіді, презентації проектів і кращих
практик, дискусії, обговорення, визначення
стратегії, підведення підсумків (219 каб.)

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

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.

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

Шаповалов Борис Борисович, президент Міжнародної федерації
поліцейського хортингу, кандидат психологічних наук, доцент, майстер спорту
України міжнародного класу.
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7 лютого 2018 р.

11.30 – відкриття Міжнародної науково-практичної конференції

з майстер-класами (219 к.)

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.

Шевчук Олег Анатолійович, перший проректор з навчально-методичної

та виховної роботи Університету державної фіскальної служби України, доктор

економічних наук, професор.

Малинський Ігор Йосипович, директор Навчально-наукового інституту

спеціальної фізичної і бойової підготовки та реабілітації УДФСУ, кандидат наук з

фізичної культури і спорту, професор, Заслужений працівник фізичної культури і

спорту, Заслужений тренер України.

Шаповалов Борис Борисович, президент Міжнародної федерації

поліцейського хортингу, кандидат психологічних наук, доцент, майстер спорту

України міжнародного класу.

Єрьоменко Едуард Анатолійович, кандидат педагогічних наук, професор

кафедри фітнесу, рекреації та реабілітації, завідувач наукової лабораторії

кафедри фізичного виховання і спорту Навчально-наукового інституту

спеціальної фізичної і бойової підготовки та реабілітації УДФСУ, президент

Всесвітньої федерації хортингу, майстер спорту України міжнародного класу,

Заслужений тренер України.

12.00-13.30 – майстер-класи (спортивний зал корпусу «А»)

14.30-17.30 –  виступи, доповіді, презентації проектів і кращих практик,

дискусії, обговорення, визначення стратегії, підведення підсумків

(219 каб., корпус «А»)
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Секція 1. Поліцейський хортинг – історія, перспективи, місце в

системі бойових мистецтв.

Шаповалов Борис Борисович, президент Міжнародної федерації

поліцейського хортингу, кандидат психологічних наук, доцент (м. Київ).

Тема доповіді: «Становлення та дорожня карта розвитку поліцейського

хортингу».

Ботнаренко Олексій Миколайович, заступник начальника управління

професійної освіти та науки Департаменту персоналу, організації, освітньої та

наукової діяльності МВС України, кандидат юридичних наук (м. Київ).

Тема доповіді: «Основні положення поліцейського хортингу у системі

підготовки поліцейських».

Стадник Микола Миколайович, головний інспектор відділу службової

підготовки управління професійного навчання Національної поліції (м. Київ).

Тема доповіді: «Теоретичні основи та організація підготовки працівників

поліції до несення служби в екстремальних умовах із застосуванням

поліцейських засобів примусу (фізичний вплив, сила, спеціальні засоби,

вогнепальна зброя)».

Нечерда Валерія Борисівна, старший науковий співробітник лабораторії

фізичного розвитку та здорового способу життя Інституту проблем виховання

НАПН України, кандидат педагогічних наук (м. Київ).

Тема доповіді: «Виховання толерантності майбутніх працівників поліції

засобами поліцейського хортингу».

Шибут Владислав Геннадійович, ад’юнкт відділу організації освітньо-

наукової підготовки Харківського національного університету внутрішніх

справ (м. Харків).
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Тема доповіді: «Поліцейський хортинг як альтернативний засіб

підготовки оперативних підрозділів Національної поліції України».

Оніщенко Тетяна Миколаївна, начальник навчального центру ТОВ

«ВЕНБЕСТ» (м. Київ).

Тема доповіді: «Поліцейський хортинг в системі професійної підготовки

персоналу охорони».

Антоненко Сергій Анатолійович, кандидат наук з фізичної культури і

спорту, доцент, Сергієнко Юрій Петрович, кандидат наук з фізичної культури і

спорту, доцент, факультету податкової міліції Університету державної

фіскальної служби України (м. Ірпінь).

Тема доповіді: «Поліцейський хортинг, як підвищення професійної

підготовки працівників правоохоронних органів».

Хатько Алла Вікторівна, кандидат педагогічних наук, старший викладач

кафедри комп'ютерних технологій в управлінні та навчанні й інформатики

Бердянського державного педагогічного університету (м. Бердянськ).

Тема доповіді: «Використання інтегрованого хмарного сервісу Google Fit

для контролю фізичного навантаження в поліцейському хортингу».

Єрьоменко Вероніка Едуардівна, студентка стоматологічного факультету

Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, студентка

заочної форми навчання за спеціальністю Навчально-наукового інституту

спеціальної фізичної і бойової підготовки та реабілітації Університету

державної фіскальної служби України, член національної збірної команди

України з хортингу, кандидат у майстри спорту України, срібний призер Кубку

України з хортингу (м. Київ).

Тема доповіді: «Характеристика стоматологічної захворюванності у

поліцейських та спортсменів, які займаються поліцейським хортингом».
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Виступи:

Твердохліб Юрій Вікторович, начальник Управління Поліцейської

автомобільної корпорації в Сумській області, представник ФПХУ в Сумській

області (м. Суми).

Лисак Ігор Володимирович, начальник відділу професійного навчання

Управління кадрового забезпечення ГУ НП в Київській області, майор поліції

(м. Київ).

Кліпов Юрій Олександрович, представник ФПХУ в Івано-Франківській

області (м. Івано-Франківськ).

Панченко Віктор Петрович, командир батальйону фізичної безпеки

Департаменту поліції охорони в Київській області, полковник поліції (м. Київ).

Юла Юрий Станиславович, призер чемпіонату України з поліцейського

хортингу (м. Суми).

Щербак Константин Борисович, радник представника ФПХУ в

Сумській області (м. Суми).

Щербак Анна Анатолиевна, радник представника ФПХУ в Сумській

області (м. Суми).

Секція 2. Український національний вид спорту – хортинг.

Бойко Валерій Федосійович, кандидат педагогічних наук, професор,

завідувач кафедри фітнесу, рекреації та реабілітації Навчально-наукового

інституту спеціальної фізичної і бойової підготовки та реабілітації

Університету державної фіскальної служби України, Майстер спорту України

міжнародного класу, Заслужений тренер України, заслужений працівник

фізичної культури і спорту 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 УДФСУ (м. Ірпінь).
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Тема доповіді: «Положення про Єдину спортивну класифікацію України.

Вимоги Єдиної спортивної класифікації України з хортингу для присвоєння

спортивних звань і розрядів, затверджене Міністерством молоді та спорту

України».

Єрьоменко Едуард Анатолійович, кандидат педагогічних наук, професор

кафедри фітнесу, рекреації та реабілітації, заступник директора Навчально-

наукового інституту спеціальної фізичної і бойової підготовки та реабілітації

УДФСУ, президент Всесвітньої федерації хортингу, майстер спорту України

міжнародного класу, Заслужений тренер України, учасник бойових дій у

Республіці Афганістан, Кавалер ордену Червоної Зірки (м. Ірпінь).

Тема доповіді: «Зміст, форми і методи формування цінностей здорового

життя учнівської та студентської молоді засобами хортингу».

Литвиненко Андрій Миколайович, президент Харківської обласної

федерації хортингу, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент

кафедри фізичного виховання Харківського національного університету

радіоелектроніки (м. Харків).

Тема доповіді: «Результативність застосування технічних дій у змаганнях з

хортингу в розділі «Двобій».

Оржеховська Валентина Михайлівна, доктор педагогічних наук, професор,

професор кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи ДВНЗ «Переяслав-

Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

(м. Переяслав-Хмельницький).

Тема доповіді: «Створення здоров’язбережувальних технологій для дітей і

молоді засобами хортингу».

Федорченко Тетяна Євгенівна, доктор педагогічних наук, професор,

головний науковий співробітник лабораторії фізичного розвитку та здорового

способу життя Інституту проблем виховання НАПН України (м. Київ).

http://horting.org.ua/sites/default/files/1_horting_esku_2016.doc
http://horting.org.ua/sites/default/files/1_horting_esku_2016.doc
http://horting.org.ua/sites/default/files/1_horting_esku_2016.doc
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Тема доповіді: «Сучасні тенденції впливу занять хортингом на просоціальну

поведінку підлітків уразливих категорій».

Присяжнюк Станіслав Іванович, доктор педагогічних наук, професор

кафедри фізичної культури та охорони праці Державного університету

телекомунікацій (м. Київ).

Тема доповіді: «Самоконтроль під час навчально-тренувального процесу

у групах спортивного удосконалення з хортингу».

Сичов Сергій Олександрович, доктор педагогічних наук, професор

кафедри біобезпеки і здоров’я людини Національного технічного університету

України «Київський політехнічний інститут», Сиротинська Олена, викладач

кафедри фізичного виховання Національного технічного університету України

«Київський політехнічний інститут» (м. Київ).

Тема доповіді: «Атлетичні вправи для хортингістів із високим рівнем

силових якостей та методи самоконтролю фізичного стану».

Пустолякова Лариса, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри

фізичного виховання і здоров’я Національного медичного університету імені

О. О. Богомольця.

Тема доповіді: «Впровадження модуля «Хортинг» у програму навчальної

дисципліни «Фізичне виховання» для студентів вищих медичних навчальних

закладів».

Микитенко Марія Степанівна, викладач циклу підготовки персоналу

пробації Білоцерківського центру підвищення кваліфікації персоналу Державної

кримінально-виконавчої служби України, аспірантка Інституту проблем

виховання НАПН України (м. Біла Церква).

Тема доповіді: «Вплив спортивно-оздоровчих занять з хортингу на

профілактику девіантної поведінки неповнолітніх».
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Радзієвський Віктор, викладач кафедри фізичного виховання і здоров’я

Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, аспірант ІІ року

навчання Чернігівського національного педагогічного університету імені

Т. Г. Шевченка (м. Київ).

Тема доповіді: «Комплексна програма розвитку фізичної працездатності

студентів – майбутніх лікарів, як складова навчальної дисципліни «Фізичне

виховання» (з елементами оздоровчого хортингу)».

Секція 3.  Бойові мистецтва світу.

Притула Олександр Леонтійович, Президент Всеукраїнської федерації

«Спас» (м. Запоріжжя).

Тема доповіді: «Оздоровчі технології «Спас».

Thoktoridis George, President of the International Self-Defense Organization

(Thesaloniki, Greece), Borys Shapovalov President  of  the  International  Police

Horting Federation (Kiev, Ukraine).

Subject of the report: «Tasks and activity of the ISDO».

Dr. Kassas Walid, President of the World Kowat Alrami and Self-Defense

Federation (Lebanon), Borys Shapovalov President  of  the  International  Police

Horting Federation (Kiev, Ukraine).

Subject of the report: «Martial Art Kowat Alrami».

Секція 4. Правові та психологічні аспекти застосування бойових

мистецтв в правоохоронній діяльності.

Jozef Zaťko, Президент Європейського інституту безперервної освіти,

експерт східноєвропейського агентства розвитку (Словаччина), Пєтков Сергій

Валерійович, Віце-президент Європейського інституту безперервної освіти,

доктор юридичних наук, професор.



10

Тема доповіді: «Пропозиції щодо правового регулювання застосування

прийомів самозахисту в проекті Закону України «Про публічний порядок».

Корсун Сергій Іванович, професор кафедри психології та педагогіки

Університету Сучасних Знань, кандидат психологічних наук, доцент (м. Київ).

Тема доповіді: «Психологічні аспекти захисту прав людини під час

проведення слідчих та процесуальних дій».

Дячук Василь Іванович, доцент кафедри криміналістики та судової

медицини Національної академії внутрішніх справ, кандидат юридичних наук,

заслужений юрист України (м. Київ), Рогоза Ірина Віталіївна,

військовослужбовець в/ч 3027 НГУ, магістр психології (м. Київ).

Тема доповіді: «Правові та психологічні засади застосування спеціальних

засобів працівниками правоохоронних органів».

Іванова Олена В'ячеславовна, начальник відділення професійно-

психологічної підготовки Міжнародного міжвідомчого багатопрофільного

центрупідготовки підрозділів НГУ, кандидат психологічних наук, доцент

(м. Київ).

Тема доповіді: «Декомпресія, як засіб психопрофілактичної роботи з о/с

НГУ».

Несмачний Віталій Павлович, підполковник поліції Вінницького вищого

професійного училища ДПО (м. Вінниця).

Тема доповіді: «Захисні дії з близької та середньої відстані, спереду та

позаду від погрози вогнепальної зброї».

Секція 5. Психолого-педагогічна проблема формування готовності до

захисту Вітчизни.
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Білоцерківець Ірина Петрівна, молодший науковий співробітник

Інституту проблем виховання НАПНУ (м. Київ).

Тема доповіді: «Формування психологічної готовності старшокласників

до захисту Вітчизни».

Гребенюк Марина Олексіївна, психолог Навчальний відділ професійно-

психологічної підготовки Міжнародного міжвідомчого багатопрофільного

центру підготовки підрозділів НГУ (м. Київ).

Тема доповіді: «Професійна самоідентифікація фахівця Сектору безпеки

як чинник психологічної готовності до захисту Вітчизни».

Діхтяренко Зоя Михайлівна, кандидат педагогічних наук, доцент

кафедри фізичного виховання і спорту 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»

(м. Ірпінь).

Тема доповіді: «Агітація студентської молоді та школярів до формування

готовності захисту Вітчизни, активної життєвої позиції та тверезого способу

життя в процесі занять хортингом».

Дивнич Олександр Олегович, студент 3-го курсу факультету

автоматизації і інформаційних технологій Київського національного

університету будівництва і архітектури (м. Київ), Бреус Дмитро Сергійович,

студент 3-го курсу факультету автоматизації і інформаційних технологій

Київського національного університету будівництва і архітектури (м. Київ),

Калениченко Руслан Арсенович, кандидат психологічних наук, доцент, доцент

кафедри основ професійного навчання Київського національного університету

будівництва і архітектури (м. Київ).

Тема доповіді: «Психологічна підготовка молоді до військової

діяльності».
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Калениченко Руслан Арсенович, кандидат психологічних наук, доцент,

доцент кафедри основ професійного навчання Київського національного

університету будівництва і архітектури (м. Київ), Мустафаєв Геннадій

Юсифович, кандидат психологічних наук, доцент, професор кафедри

психології та соціології Університету державної фіскальної служби України

(м. Ірпінь), Льовкіна Олена Геннадієвна, доктор філософських наук, професор,

завідувач кафедри психології та соціології Університету державної фіскальної

служби України (м. Ірпінь).

Тема доповіді: «Дослідження формування соціально-психологічної

готовності юнаків до служби в Збройних силах».

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 (м. Київ).

Тема доповіді: «Сучасний стан військово-патріотичного виховання

старшокласників засобами хортингу».

Остапенко Олександр Іванович, завідувач лабораторії фізичного

розвитку та здорового способу життя Інституту проблем виховання НАПНУ,

кандидат педагогічних наук (м. Київ).

Тема доповіді: «Формування готовності старшокласників до військової

служби в контексті положень «Нової української школи».
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