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«ХОРТИНГ ЯК ЗАСІБ ВСЕБІЧНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДІ»

12 травня 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 семінару:

08.00-08.40 – реєстрація учасників

08.45  – відкриття Всеукраїнського науково-методичного
семінару з міжнародною участю

09.00-10.00  – пленарне засідання (219 каб., корпус «А»)

10.10-13.20 – секційні засідання семінару

13.25-13.55  – брей-кава

14.00-15.40 – майстер-класи «Теоретичні та практичні аспекти
правил суддівства змагань у розділі «Форма»,
«Двобій» (у рамках ІV Всеукраїнського суддівського
семінару з хортингу) (спортивний зал корпусу «А»)

15.40-16.10 – брей-кава

16.15-18.00 – продовження роботи майстер-класів «Теоретичні та
практичні аспекти правил суддівства змагань у
розділі «Форма», «Двобій» (у рамках
ІV Всеукраїнського суддівського семінару з хортингу)
(спортивний зал корпусу «А»)

18.00-19.00 – підведення підсумків

Регламент роботи:
Доповіді – до 10 хв.
Виступ – до 10 хв.
Презентації проектів і кращих практик – до 15 хв.
Запитання і обговорення наприкінці кожної доповіді, виступу
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Оргкомітет семінару:

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.

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».

Пятіков Сергій Вікторович, голова суддівської колегії Української
федерації хортингу, Віце-президент УФХ, офіційний представник УФХ у
Волинській області, майстер спорту України з хортингу.
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12 травня 2018 р.
08.45 – відкриття Всеукраїнського науково-методичного семінару

з міжнародною участю (219 каб., 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.

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

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.

Ільченко Анатолій Іванович, начальник Київського обласного
відділення Комітету з фізичного виховання та спорту, кандидат педагогічних
наук.
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ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
09.00-10.00

Бех Іван Дмитрович, директор Інституту проблем виховання Національної
академії педагогічних наук України, дійсний член НАПН України, доктор
психологічних наук, професор. Тема: «Виховання особистості у просторі
хортингу».

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. Тема: «Значення
підготовки збірної команди України на результати чемпіонату світу 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: «Розвиток
хортингу в Університеті державної фіскальної служби України».

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

Hetis David, доктор університету Givat Vaschihton (Israel). Thema: «Martial Arts
at Israeli Universities».

Петрочко Жанна Василівна, заступник директора з науково-експериментальної
роботи Інституту проблем виховання Національної академії педагогічних наук
України, доктор педагогічних наук, професор. Тема: «Програма розвитку хортингу в
Україні на 2016-2020 роки».

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: «Порівняльна характеристика хортингу з
видами спорту, що існують в Україні».

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: «Сучасні форми військово-патріотичного виховання старшокласників
засобами хортингу».

Сергієнко Юрій Петрович, кандидат наук з фізичного виховання і спорту,
доцент, факультету податкової міліції Університету державної фіскальної служби
України. Тема: «Кафедра хортингу – «кузня» підготовки кадрів для національного
виду спорту».

Федоров Станіслав Ігорович, начальник управління фізичного виховання та
спорту Комітету фізичного виховання та спорту МОН України. Тема: «Організаційні
моменти під час змагань з хортингу Всеукраїнського та міжнародного рівнів».

Пятіков Сергій Вікторович, голова суддівської колегії Української федерації
хортингу, Віце-президент УФХ, офіційний представник УФХ у Волинській області,
майстер спорту України з хортингу. Тема: «ІV суддівський семінар з хортингу –
показник вимогливості суддівської колегії до рівня підготовки висококваліфікованих
суддів для змагань різного рівня».
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СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ СЕМІНАРУ
10.10-13.20

Секція 1.
Хортинг – історія, філософія, психолого-педагогічне підґрунтя

та перспективи в Олімпійській хартії

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.

Білоцерківець Ірина Петрівна, молодший науковий співробітник лабораторії
фізичного розвитку та здорового способу життя Інституту проблем виховання НАПН
України. Тема: «Виховання вольових якостей у хортингістів – основа успішної
спортивної діяльності».

Васецький Юрій Валерійович, президент Дніпровської федерації хортингу,
майстер спорту України з хортингу, Овсюкова Ольга Миколаївна, віце-президент
Дніпровської федерації хортингу. Тема: «Олімпійські перспективи для хортингу –
національного бренду України у світі».

Головащенко Роман Володимирович, кандидат наук з фізичного виховання і
спорту, доцент кафедри фітнесу, рекреації та реабілітації ННІСФБПР УДФСУ. Тема:
«Хортинг – історія становлення та розвитку національного виду спорту України».

Гриценок Людмила Іванівна, науковий співробітник лабораторії трудового
виховання Інституту проблем виховання НАПН України. Тема: «Розвиток
довільності поведінки як ознаки трудової вихованості молодшого школяра в процесі
занять хортингом».

Данило Світлана Миколаївна, старший викладач кафедри теорії та методики
фізичного виховання Бердянського державного педагогічного університету. Тема:
«Особливості фізичної підготовки  підлітків засобами хортингу».

Дем’яненко Жанна Анатоліївна, старший лаборант кафедри психології,
Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Тема:
«Психологічні особливості дітей молодшого шкільного віку під час проведення уроків
з фізичного виховання, модуль «Хортинг».

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». Тема: «Методи формування
активної життєвої позиції школярів у процесі готовності до захисту Вітчизни
засобами хортингу».

Єрьоменко Едуард Анатолійович, кандидат педагогічних наук, заступник
директора Навчально-наукового інституту спеціальної фізичної і бойової підготовки та
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реабілітації Університету державної фіскальної служби України, президент
Міжнародної федерації хортингу, Майстер спорту України міжнародного класу,
Заслужений тренер України. Тема: «Основні засади формування цінностей здорового
життя учнівської та студентської молоді у процесі занять хортингом».

Зубалій Микола Дмитрович, кандидат педагогічних наук, старший науковий
співробітник лабораторії фізичного розвитку та здорового способу життя Інституту
проблем виховання НАПН України. Тема: «Становлення і розвиток спортивної
боротьби хортинг».

Зубалій Ніна Петрівна, кандидат психологічних наук, доктор філософії, доцент
кафедри практичної психології Інституту педагогіки і психології Національного
педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Тема: «Психолого-педагогічні
складові компоненти здорового способу життя  хортингістів».

Коваленко Андрій Васильович, студент кафедри дошкільної освіти Черкаського
національного університету імені Богдана Хмельницького. Тема: «Ритмопластика
на заняттях з хортингу для дітей дошкільного віку».

Недощак Володимир Степанович, старший викладач кафедри фізичного
виховання, спорту та здоров’я людини ННІСФБПР УДФСУ, майстер спорту. Тема:
«Методи формування морально-вольових якостей в хортингістів ВНЗ».

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: «Виховання підлітків уразливих категорій
засобами хортингу».

Оржеховська Валентина Михайлівна, доктор педагогічних наук, професор,
професор кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи ДВНЗ «Переяслав-
Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Тема:
«Формування духовних цінностей студентської молоді у процесі знань про хортинг».

Острянська Олена Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцент, старший
науковий співробітник лабораторії дошкільної освіти і виховання Інституту проблем
виховання НАПН України. Тема: «Театралізація спортивних свят як засіб
формування соціально-комунікативних умінь у дітей старшого дошкільного віку».

Писаренко Світлана Миколаївна, старший викладач кафедри теорії та методики
фізичного виховання Бердянського державного педагогічного університету. Тема:
«Особливості застосування рухливих ігор на уроках фізичної культури з хортингу».

Самсутіна Наталя Михайлівна, доцент кафедри теорії та методики фізичного
виховання Бердянського державного педагогічного університету. Тема: «Підготовка
майбутніх учителів фізичної культури до застосування засобів хортингу у процесі
вивчення професійно-орієнтованих дисциплін».

Хандюк Олена Іванівна, секретар Черкаської обласної федерації хортингу.
Тема: «Хортинг – одна із важливих складових сучасної початкової освіти».

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: «Використання інтегрованих хмарних сервісів Google у підготовці
фахівців з хортингу».

Юсіфов Руслан Захід огли, завідувач лабораторії військово-патріотичного та
фізичного виховання ННІСФБПР УДФСУ, майстер спорту СРСР. Тема:
«Перспективи хортингу в Олімпійській хартії».
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Секція 2.
Прикладні види хортингу

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 лабораторії
фізичного розвитку та здорового способу життя
Інституту проблем виховання НАПН України

Гулай Віктор Степанович, заступник директора ННІСФБПР з виховної роботи,
голова ревізійної комісії Київського обласного відділення НОК України. Тема:
«Проведення змагань з прикладних видів хортингу в УДФСУ  – одна з
профорієнтаційних робіт професорсько-викладацького складу ННІСФБПР УДФСУ».

Луценко Роберт Лаврентійович, старший викладач кафедри фітнесу, рекреації
та реабілітації ННІСФБПР УДФСУ. Тема: «Розвиток військово-спортивного
хортингу у стінах УДФСУ».

Серветник Андрій Володимирович, старший викладач кафедри фітнесу,
рекреації та реабілітації ННІСФБПР УДФСУ. Тема: «Впровадження поліцейського
хортингу на заняттях з фізичного виховання студентам УДФСУ».

Шаповалов Борис Борисович, президент Міжнародної федерації поліцейського
хортингу, кандидат психологічних наук, доцент, майстер спорту України
міжнародного класу, Антоненко Сергій Анатолійович, кандидат наук з фізичного
виховання і спорту, доцент, факультету податкової міліції Університету державної
фіскальної служби України. Тема: «Найвища якість виступу спортсменів
поліцейського хортингу на змаганнях найвищого рівня».

Секція 3.
Психолого-педагогічні проблеми формування готовності

до захисту Вітчизни

Модератори: Сергієнко Юрій Петрович, кандидат наук з фізичного
виховання і спорту, доцент, факультету податкової
міліції УДФСУ;
Остапенко Олександр Іванович, завідувач лабораторії
фізичного розвитку та здорового способу життя
Інституту проблем виховання НАПН України,
кандидат педагогічних наук

Азаров Олег Вікторович, старший викладач кафедри фізичного виховання,
спорту та здоров’я людини ННІСФБПР УДФСУ, майстер спорту СРСР. Тема:
«Формування готовності до захисту Вітчизни у студентів УДФСУ на заняттях з
фізичного виховання».
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Болтівець Сергій Іванович, доктор психологічних наук, професор, завідувач
Відділу розвитку молодіжної політики державного інституту сімейної та молодіжної
політики України, Галушко Олена В’ячеславівна, кандидат історичних наук,
старший науковий співробітник, старший науковий співробітник Відділу розвитку
молодіжної політики державного інституту сімейної та молодіжної політики України,
Жуляєв Валерій Миколайович, кандидат історичних наук, старший науковий
співробітник, Старший науковий співробітник Відділу розвитку молодіжної політики
державного інституту сімейної та молодіжної політики України. Тема: «Методологія
інституційного партнерства громади і держави у піднесенні фізкультурно-
спортивних можливостей людини в Україні».

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: «Спеціальна фізична і бойова підготовка
військовослужбовців із елементами військово-прикладного хортингу».

Журба Катерина Олександрівна, провідний науковий співробітник лабораторії
громадянського і морального виховання Інституту проблем виховання НАПН
України, старший науковий співробітник, кандидат педагогічних наук, Шкільна
Ірина Миколаївна, старший науковий співробітник лабораторії громадянського і
морального виховання Інституту проблем виховання НАПН України, кандидат
педагогічних наук. Тема: «Сучасні методики формування національно-культурної
ідентичності у підлітків».

Козлова Олена Григорівна, кандидат педагогічних наук, професор, завідувач
кафедри менеджменту освіти та педагогіки вищої школи Сумського державного
педагогічного університету імені А. С. Макаренка. Тема: «Формування громадянської
позиції студентської  молоді у процесі професійної підготовки».

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 як чинник розвитку
світогляду майбутнього керівника закладу освіти».

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: «Військово-патріотична спортивна гра «Оборонно-
патріотичний хортинг», як засіб виховання дітей і юнацтва».

Литвиненко Андрій Миколайович, кандидат наук з фізичного виховання та
спорту, доцент кафедри фізичного виховання Харківського національного
університету радіоелектроніки. Тема: «Формування готовності до захисту Вітчизни
студентської молоді Харківського національного університету радіоелектроніки
засобами хортингу».

Ляховець Олеся Олександрівна, кандидат педагогічних наук, старший викладач
кафедри дошкільної освіти Черкаського національного університету імені Богдана
Хмельницького. Тема: «Виховання патріотизму у дітей дошкільного віку на
заняттях з хортингу».

Остапенко Олександр Іванович, завідувач лабораторії фізичного розвитку та
здорового способу життя Інституту проблем виховання НАПН України, кандидат
педагогічних наук. Тема: «Складові виховання готовності старшокласників до
військової служби».
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Петренко Богдан Андрійович, майстер спорту України, керівник гуртків
«Хортинг» комунального позашкільного навчального закладу «Київський центр
дитячо-юнацького туризму, краєзнавства та військово-патріотичного виховання».
Тема: «Використання елементів хортингу (розділ «Фехтування») на змаганнях
Всеукраїнського рівня».

Тимчик Микола Валерійович, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент
кафедри теорії та методики фізичного виховання Національного педагогічного
університету імені М. П. Драгоманова. Тема: «Формування в старшокласників
готовності до захисту Вітчизни в процесі фізкультурно-масової роботи».

Хандюк Олександр Володимирович, Президент Черкаської міської федерації
хортингу, студент ННІ фізкультури, спорту і здоров’я Черкаського національного
університету імені Богдана Хмельницького. Тема: «Національно-патріотичне
виховання старшокласників засобами хортингу».

Секція 4.
Медико-біологічні основи хортингу: рекреація, реабілітація

та здоров’я людини

Модератори: Присяжнюк Станіслав Іванович, доктор
педагогічних наук, професор кафедри фізичної
культури та охорони праці Державного університету
телекомунікацій;
Головащенко Роман Володимирович, кандидат наук з
фізичної культури і спорту, доцент кафедри фітнесу,
рекреації та реабілітації ННІСФБПР УДФСУ

Гаєва Світлана Олексіївна, старший викладач кафедри фізичного виховання,
спорту та здоров’я людини ННІСФБПР УДФСУ, майстер спорту України, Гаєвий
Вадим Юрійович, начальник центру студентського спорту ННІСФБПР УДФСУ,
майстер спорту України. Тема: «Основні аспекти використання елементів оздоровчого
хортингу на заняттях з фізичного виховання зі студентами спеціальних медичних груп».

Єрьоменко Вероніка Едуардівна, студентка стоматологічного факультету
Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, студентка заочної форми
навчання за спеціальністю ННІСФБПР УДФСУ, член національної збірної команди
України з хортингу, кандидат у майстри спорту України, срібний призер Кубку України
з хортингу. Тема: «Методи профілактики основних стоматологічних захворювань у
хортингістів молодшого шкільного віку».

Колос Валентина Анатоліївна, студентка кафедри дошкільної освіти
Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Тема:
«Валеологічна освіта дітей дошкільного віку на прикладі гуртка з хортингу».

Коцеруба Людмила Іванівна, старший викладач кафедри фізичного виховання,
спорту та здоров’я людини ННІСФБПР УДФСУ, кандидат у майстри спорту України.
Тема: «Зміцнення у студентів УДФСУ знань про здоров’я засобами хортингу».

Лях Віктор Васильович, генерал-командор МГО «Козацтво Запорозьке», отаман
Сумської паланки МГО «Козацтво Запорозьке». Тема: «Хортинг як джерело здоров’я
учнів козацьких класів».
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Лях Михайло Вікторович, старший викладач кафедри фізичного виховання
Сумського національного аграрного університету. Тема: «Популяризація здорового
способу життя учнів 1-4-х козацьких класів і хортингістів засобами туристсько-
екологічної діяльності».

Присяжнюк Станіслав Іванович, доктор педагогічних наук, професор кафедри
фізичної культури та охорони праці Державного університету телекомунікацій. Тема:
«Формування здоров’язбережувальної компетентності студентів вищих закладів
освіти Іт-технологій засобами оздоровчого хортингу».

Пустолякова Лариса Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри
фізичного виховання і здоров’я Національного медичного університету імені
О. О. Богомольця. Тема: «Вплив хортингу на збереження здоров’я в студентів вищих
медичних навчальних закладів».

Сичов Сергій Олександрович, доктор педагогічних наук, професор кафедри
біобезпеки і здоров’я людини Національного технічного університету України
«Київський політехнічний інститут», Сиротинська Олена Каленівна, викладач
кафедри фізичного виховання Національного технічного університету України
«Київський політехнічний інститут». Тема: «Особливості оптимізації управління
атлетичним тренуванням хортингістів у процесі спортивної діяльності».

Слюсар Тетяна Антонівна, викладач кафедри дошкільної освіти, Черкаського
національного університету імені Богдана Хмельницького. Тема: «Ознайомлення
майбутніх вихователів ЗДО з фізіологічними і анатомічними особливостями дітей
дошкільного віку під час вивчення дисципліни «Анатомія, фізіологія дітей з основами
генетики та валеології».

Смалиус Людмила Никифоровна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри
психології Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.
Тема: «Дотримання людиною здорового способу життя, як складова
професіоналізму психолога».

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: «Відповідальне ставлення до здоров’я підлітків
уразливих категорій засобами хортингу».

Шарапа Володимир Григорович, старший викладач кафедри фізичного
виховання, спорту та здоров’я людини ННІСФБПР УДФСУ. Тема: «Значення
спортивних ігор для збереження та зміцнення здоров’я в студентів-хортингістів
Університету ДФС України».

Секція 5.
Бойові єдиноборства світу

Модератори: Малинський Ігор Йосипович, кандидат наук з
фізичного виховання і спорту, професор, директор
Навчально-наукового інституту спеціальної фізичної і
бойової підготовки та реабілітації УДФСУ;
Бойко Валерій Федосійович, кандидат педагогічних
наук, професор, завідувач кафедри фітнесу, рекреації
та реабілітації ННІСФБПР УДФСУ
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Андрійцев Валерій Олесандрович, доцент кафедри фітнесу, рекреації та
реабілітації ННІ СФБПР, 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, фіналіст бронзового фіналу ХХХІ Олімпійських Ігор у Ріо-де-Жанейро 2016
року. Тема: «Український хортинг у переліку бойових єдиноборств світу».

Бойко Валерій Федосійович, кандидат педагогічних наук, професор, заслужений
працівник фізичної культури і спорту України, заслужений тренер України, майстер
спорту України міжнародного класу, завідувач кафедри фітнесу, рекреації та
реабілітації ННІСФБПР УДФСУ. Тема: «Методика оцінки спеціальної витривалості
в спортсменів бойових єдиноборств світу».

Рябіна Світлана Анатоліївна, старший викладач кафедри фізичного виховання,
спорту та здоров’я людини ННІСФБПР УДФСУ, майстер спорту СРСР. Тема:
«Розвиток сучасних єдиноборств світу в вищих навчальних закладах».

Чаплигін Василь Петрович, кандидат наук з фізичного виховання і спорту,
доцент кафедри фітнесу, рекреації та реабілітації ННІСФБПР УДФСУ. Тема: «Вплив
єдиноборств на здоров’я людини в культурних традиціях Сходу та Заходу».

Майстер-класи
«Теоретичні та практичні аспекти правил суддівства змагань у розділі

«Форма», «Двобій»
(у рамках ІV Всеукраїнського суддівського семінару з хортингу)

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.

Пятіков Сергій Вікторович, голова суддівської колегії Української федерації
хортингу, Віце-президент УФХ, офіційний представник УФХ у Волинській області,
майстер спорту України з хортингу.

ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ
Всеукраїнського науково-методичного семінару з міжнародною участю

18.00-19.00
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