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«ІМІДЖ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ В УКРАЇНІ»

26 вересня 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 круглого столу:

10.00-11.30 – реєстрація учасників

11.30-12.00  – відкриття звітно-виборчої Асамблеї відділення
Національного Олімпійського комітету України в
Київській області («Конференс-зал», корпус «А»)

12.00-14.00  – робота звітно-виборчої Асамблеї відділення
Національного Олімпійського комітету України в
Київській області

14.10-14.40  – брей-кава

14.40-16.40 – круглий стіл присвячений заснуванню відділення
Національного Олімпійського комітету України в
Київській області

16.40-17.00 – брей-кава

17.00-17.30 – 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 круглого столу

Куроченко Іван Панасович, Голова відділення Національного
Олімпійського комітету України в Київській області, член Національного
Олімпійського комітету України, заслужений працівник фізичної культури і
спорту України, почесний професор Національного університету державної
фіскальної служби 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, перший заступник Голови відділення Національного Олімпійського
комітету України в Київській області, 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, член відділення Національного Олімпійського
комітету України в Київській області, Майстер спорту України міжнародного
класу, Заслужений тренер України

Мирончук Антон Анатолійович, почесний Голова відділення
Національного Олімпійського комітету України в Київській області

Діхтяренко Зоя Михайлівна, кандидат педагогічних наук, доцент
кафедри фітнесу, рекреації та реабілітації 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»
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26 вересня 2018 р.

ВІДКРИТТЯ
ЗВІТНО-ВИБОРЧОЇ АСАМБЛЕЇ ВІДДІЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО

ОЛІМПІЙСЬКОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ В КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
(«КОНФЕРЕНС-ЗАЛ», КОРПУС «А»)

11.30-12.00

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

Куроченко Іван Панасович, Голова відділення Національного
олімпійського комітету України в Київській області, член НОК України,
заслужений працівник фізичної культури і спорту України, почесний професор
Національного університету державної фіскальної служби України

Єрмолова Валентина Михайлівна, директор Олімпійської академії
України, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент

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, перший заступник Голови відділення Національного олімпійського
комітету України в Київській області, Заслужений працівник фізичної культури і
спорту, Заслужений тренер України, майстер спорту України з вільної боротьби

Тимофєєв Сергій Олександрович, начальник управління фізичної
культури і спорту Київської обласної державної адміністрації, член
Національного олімпійського комітету України.

Мирончук Антон Анатолійович, почесний Голова відділення
Національного олімпійського комітету України в Київській області

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

Ільченко Анатолій Іванович, начальник Київського обласного
відділення Комітету з фізичного виховання та спорту
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РОБОТА
ЗВІТНО-ВИБОРЧОЇ АСАМБЛЕЇ ВІДДІЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО
ОЛІМПІЙСЬКОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ В КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

12.00-14.00

Куроченко Іван Панасович, Голова відділення Національного
олімпійського комітету України в Київській області, член НОК України,
заслужений працівник фізичної культури і спорту України, почесний професор
Національного університету державної фіскальної служби України Тема: «Звіт
про роботу відділення Національного олімпійського комітету України в
Київській області за 2014-2018 роки».

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, перший заступник Голови відділення Національного олімпійського
комітету України в Київській області. Тема: «Програма кандидата на посаду
Голови відділення Національного Олімпійського комітету України в Київській
області».

Корнієнко Володимир Васильович, заступник Голови відділення
Національного олімпійського комітету України в Київській області. Тема:
«Робота активістів відділення Національного Олімпійського комітету України
в Київській області за двадцять років».

Гулай Віктор Степанович, заступник директора Навчально-наукового
інституту спеціальної фізичної і бойової підготовки та реабілітації Університету
державної фіскальної служби України з виховної роботи, Голова ревізійної
комісії відділення Національного олімпійського комітету України в Київській
області, викладач-методист вищої категорії Ірпінського державного коледжу
економіки та права. Тема: «Звіт Голови ревізійної комісії за чотири роки».
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КРУГЛИЙ СТІЛ ПРИСВЯЧЕНИЙ ЗАСНУВАННЮ ВІДДІЛЕННЯ
НАЦІОНАЛЬНОГО ОЛІМПІЙСЬКОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ В КИЇВСЬКІЙ

ОБЛАСТІ

14.40-16.40

Секція 1.
Навчально-виховний потенціал

Національного олімпійського комітету України

Модератори: Сергієнко Юрій Петрович, кандидат наук з фізичного
виховання і спорту, доцент, професор кафедри фітнесу,
рекреації та реабілітації ННІСФБПР УДФСУ;
Остапенко Олександр Іванович, кандидат
педагогічних наук, завідувач лабораторії фізичного
розвитку та здорового способу життя Інституту
проблем виховання НАПН України

Куроченко Іван Панасович, Голова відділення Національного олімпійського
комітету України в Київській області, член НОК України, заслужений працівник
фізичної культури і спорту України, почесний професор Університету державної
фіскальної служби України. Тема: «Досягнення відділення Національного
олімпійського комітету України в Київській області за 20 років».

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, перший заступник
Голови відділення Національного олімпійського комітету України в Київській області.
Тема: «Досягнення Національного олімпійського комітету України в Київській
області за 2017-2018 н.р.».

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, член
відділення Національного олімпійського комітету України в Київській області.
Тема: «Київська обласна Академія Національного олімпійського комітету України у
пошуках шляхів розвитку українського хортингу».

Наумчук Василь Михайлович, директор Комунального закладу Київської
обласної ради «Київський обласний центр олімпійської підготовки» (КОЦОП), член
відділення Національного олімпійського комітету України в Київській області. Тема:
«Навчально-тренувальний процес спортсменів Київського обласного центру
олімпійської підготовки».

Балаян Карен Амікович, тренер-викладач Навчально-наукового інституту
спеціальної фізичної і бойової підготовки та реабілітації Університету державної
фіскальної служби України, заслужений працівник фізичної культури і спорту
України, заслужений тренер України, майстер спорту України міжнародного класу з
дзюдо, учасник Олімпійських ігор у Атланті 1996 року. Тема: «Значення
Національного олімпійського комітету України для українських спортсменів –
учасників Олімпійських ігор».
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Гулай Віктор Степанович, заступник директора Навчально-наукового інституту
спеціальної фізичної і бойової підготовки та реабілітації Університету державної
фіскальної служби України з виховної роботи, голова ревізійної комісії відділення
Національного олімпійського комітету України в Київській області, викладач-
методист вищої категорії Ірпінського державного коледжу економіки та права.
Тема: «Робота ревізійної комісії відділення НОК України в Київській області –
гарант надійності, порядності та чесності».

Секція 2.
Хортинг – Олімпійська перспектива

Модератори: Єрьоменко Едуард Анатолійович, кандидат
педагогічних наук, заступник директора ННІСФБПР
УДФСУ, президент Міжнародної федерації хортингу;
Хатько Алла Вікторівна, кандидат педагогічних
наук, старший викладач кафедри комп’ютерних
технологій в управлінні та навчанні й інформатики
Бердянського державного педагогічного університету

Волинець Наталія Миколаївна, тренер хортингу загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів № 169 м. Київ. Тема: «Зміцнення здоров’я в дітей старшого дошкільного та
молодшого шкільного віку засобами оздоровчого хортингу в літній канікулярний
період у спортивно-оздоровчих таборах України».

Діхтяренко Зоя Михайлівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри
фітнесу, рекреації та реабілітації Навчально-наукового інституту спеціальної фізичної і
бойової підготовки та реабілітації Університету державної фіскальної служби України,
майстер спорту України з хортингу, голова Науково-методичної колегії Української
федерації хортингу, голова ГО «Об’єднання педагогів і науковців України». Тема:
«Виховання основних морально-вольових якостей у старшокласників – майбутніх
студентів щодо готовності до захисту Вітчизни в процесі занять хортингом –
претендентом у Олімпійську хартію».

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. Тема: «Фізична реабілітація при
стоматологічних захворюваннях у спортсменів, які займаються хортингом».

Єрьоменко Едуард Анатолійович, кандидат педагогічних наук, заступник
директора Навчально-наукового інституту спеціальної фізичної і бойової підготовки та
реабілітації УДФСУ, президент Міжнародної федерації хортингу, член відділення
Національного олімпійського комітету України в Київській області. Тема: «Хортинг –
національний бренд України у світі на шляху в Олімпійські ігри».

Жосан Тетяна Миколаївна, викладач кафедри фізичного виховання
Бердянського державного педагогічного університету. Тема: «Розвиток рухових
якостей у процесі підготовки студентської молоді засобами хортингу».
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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: «Комплексний розвиток морально-вольових і
фізичних якостей підлітків 12-13 років у процесі фізичного виховання».

Карасевич Сергій Анатолійович, Віце-президент Української федерації
хориингу по Київському регіону України, член Президії УФХ, Голова Тренерської
колегії УФХ. Тема: «Розвиток хортингу – національного виду спорту України, як
президенту до Олімпійської хартії».

Каргіна Альона Анатоліївна, президент федерації дошкільного хортингу України,
майстер спорту України міжнародного класу з хортингу. Тема: «Засоби навчання і
виховання дітей дошкільного і молодшого шкільного віку засобами хортингу».

Коваленко Андрій Васильович, студент 4 курсу ОС «Бакалавр», кафедри
дошкільної освіти ННІ педагогічної освіти, соціальної роботи і мистецтва
Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Тема:
«Хортинг в інклюзивній освіті дітей дошкільного віку».

Колос Валентина Анатоліївна, студентка 4 курсу ОС «Бакалавр», кафедри
дошкільної освіти ННІ педагогічної освіти, соціальної роботи і мистецтва Черкаського
національного університету імені Богдана Хмельницького. Тема: «Український
хортинг як складова народної педагогіки у вихованні дітей дошкільного віку».

Коцеруба Людмила Іванівна, старший викладач кафедри фізичного виховання,
спорту та здоров’я людини ННІСФБПР УДФСУ, викладач-методист вищої категорії
Ірпінського державного коледжу економіки та права, кандидат у майстри спорту
України. Тема: «Хортинг – засіб всебічного виховання та збереження здоров’я
студентської молоді».

Кузнєцов Роман Ігорович, секретар Київської міської федерації хортингу,
Майстер спорту України міжнародного класу з хортингу, Кузнєцова Христина
Миколаївна, Майстер спорту України міжнародного класу з хортингу. Тема: «Шляхи
реалізації перспективи розвитку національного виду спорту України – хортингу на
світовій арені бойових мистецтв».

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: «Виховні заходи в країнах Європи щодо військово-патріотичного
виховання старшокласників».

Лакеєв Михайло Миколайович, тренер-викладач хортингу в Навчально-
наукового інституту спеціальної фізичної і бойової підготовки та реабілітації
Університету державної фіскальної служби України. Тема: «Розвиток силових
якостей у студентів-хортингістів засобами циклічного навантаження».

Литвиненко Андрій Миколайович, кандидат наук з фізичного виховання та
спорту, доцент кафедри фізичного виховання Харківського національного
університету радіоелектроніки. Тема: «Розвиток спеціальної витривалості в процесі
виконання технічних дій  хортингістами в розділі «Двобій».

Луценко Роберт Лаврентійович, старший викладач кафедри фітнесу, рекреації
та реабілітації ННЫСФБПР УДФСУ. Тема: «Виховання цілеспрямованості у
студентів, які займаються в спортивних секціях хортингу».

Ляховець Олеся Олександрівна, кандидат педагогічних наук, старший викладач

http://horting.org.ua/node/10655
http://horting.org.ua/node/10655
http://horting.org.ua/node/19
http://horting.org.ua/node/19
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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: «Виховання морально-вольових якостей у
дітей старшого дошкільного віку у процесі занять хортингом».

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

Нечерда Валерія Борисівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий
співробітник Інституту проблем виховання НАПН України, Голова Громадської
Спілки «Всеукраїнська ліга історії та культури хортингу». Тема: «Потенціал
хортингу у вихованні підлітків уразливих категорій».

Ніколаєску Інна Олександрівна, кандидат педагогічних наук, докторант кафедри
педагогіки вищої школи і освітнього менеджменту ННІ педагогічної освіти,
соціальної роботи і мистецтва Черкаського університету імені Богдана
Хмельницького. Тема: «Соціалізація дітей старшого дошкільного віку під час занять
з хортингу».

Овсюкова Ольга Миколаївна, віце-президент Дніпровської федерації хортингу,
Васецький Юрій Валерійович, президент Дніпровської федерації хортингу, майстер
спорту України з хортингу. Тема: «Вплив занять з хортингу на виховання та
збереження здоров’я в дітей та школярів молодшого шкільного віку (3-10 років
життя)».

Оржеховська Валентина Михайлівна, доктор педагогічних наук, професор,
професор кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи ДВНЗ «Переяслав-
Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».
Тема: «Концептуальні підходи до здоров'язбережувальних технологій у дітей і
молоді засобами хортингу».

Острянська Олена Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцент, старший
науковий співробітник лабораторії дошкільної освіти і виховання Інституту проблем
виховання НАПН України. Тема: «Методика використання хортинг-ляльок, як
засобу соціалізації старших дошкільників і молодших школярів».

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

Пустолякова Лариса Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри
фізичного виховання і здоров’я Національного медичного університету імені
О. О. Богомольця. Тема: «Розвиток морально-вольових якостей у студентів-
хортингістів вищих медичних навчальних закладів на заняттях з фізичного
виховання».

Рябіна Світлана Анатоліївна, 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,
викладач-методист вищої категорії Ірпінського державного коледжу економіки та
права, майстер спорту СРСР. Тема: «Поліцейський хортинг – історія, перспективи,
місце в бойових мистецтвах».

Сичов Сергій Олександрович, доктор педагогічних наук, професор кафедри
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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: «Вплив атлетичних вправ на
хортингістів із високим рівнем силових якостей та методи самодисципліни –
наполегливі дії до участі в Олімпіаді».

Хандюк Олександр Володимирович, президент Черкаської міської організації
хортингу, суддя з хортингу 3 категорії. Тема: «Використання елементів хортингу на
інтегрованих уроках в початкових класах».

Хандюк Олена Іванівна, секретар Черкаської обласної федерації хортингу.
Вчитель початкових класів. Тема: «Психолого-педагогічна характеристика
хортингіста 6-9 років».

Хатько Алла Вікторівна, старший викладач кафедри комп’ютерних технологій
в управлінні та навчанні й інформатики Бердянського державного педагогічного
університету, кандидат педагогічних наук, майстер спорту України з хортингу. Тема:
«Організація занять з оздоровчого хортингу для студентів спеціальностей
комп'ютерного профілю».

Хіврич Ірина Ігорівна, викладач фізичної культури Бердянського економіко-
гуманітарного коледжу Бердянського державного педагогічного університету. Тема:
«Формування здорового способу життя здобувачів вищої освіти – студентської
молоді засобами хортингу».

Хіміч Віта Леонідівна, викладач кафедри теорії і методики фізичного
виховання та спорту Хмельницького національного університету. Тема:
«Танцювальний хортинг як складова підготовки майбутніх учителів фізичної
культури нової української школи».

Федоров Станіслав Ігорович, Перший віце-президент Всесвітньої федерації
хортингу, майстер спорту України міжнародного класу, директор загальноосвітньої
школи № 3 І-ІІІ ступенів м. Ірпінь. Тема: «Розвиток Всесвітньої федерації хортингу
на науково-педагогічній та спортивній «ниві».

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: «Формування просоціальної поведінки підлітків
уразливих категорій у процесі тренувань у спортивній секції «Хортинг».

Шаповалов Борис Борисович, президент Міжнародної федерації поліцейського
хортингу, кандидат психологічних наук, доцент, майстер спорту України
міжнародного класу. Тема: «Поліцейський хортинг, як засіб підвищення професійної
майстерності правоохоронців у Київській області».

Шуманський Роман Тарасович, студент Навчально-наукового інституту
спеціальної фізичної і бойової підготовки та реабілітації Університету державної
фіскальної служби України, майстер спорту України з хортингу. Тема: «Розвиток
витривалості спортсмена-хортингіста в розділі «Двобій».

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 у процесі тренувань
спортсменів-хортингістів».
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Секція 3.
Вплив фізичної культури на виховання та збереження здоров’я людини

Модератори: Діхтяренко Зоя Михайлівна, кандидат педагогічних
наук, доцент кафедри фітнесу, рекреації та реабілітації
ННІСФБПР УДФСУ;
Головащенко Роман Володимирович, кандидат наук з
фізичної культури і спорту, доцент кафедри фітнесу,
рекреації та реабілітації ННІСФБПР УДФСУ

Аврамченко Світлана Михайлівна, кандидат психологічних наук, доцент,
завідувач кафедри прикладної психології психологічного факультету Черкаського
університету імені Богдана Хмельницького. Тема: «Вплив життєвого стресу на
психологічне та фізичне здоров’я спортсменів».

Анастасова Ольга Юріївна, старший викладач кафедри фізичного виховання
Бердянського державного педагогічного університету. Тема: «Використання
здоров’яформувальних технологій у процесі фізичної підготовки студентської
молоді».

Ан Олена Віталіївна, старший викладач кафедри фізичного виховання
Бердянського державного педагогічного університету. Тема: «Вплив занять з
фізичного виховання на сучасну молодь та її фізичний розвиток і здоров’я».

Безкопильний Олександр Олександрович, кандидат наук з фізичного
виховання і спорту, доцент кафедри теорії та методики фізичного виховання ННІ
фізичної культури, спорту і здоров’я Черкаського національного університету імені
Богдана Хмельницького, майстер спорту міжнародного класу з морського
багатоборства. Тема: «Практична складова здоров’язбереження учнів в умовах нової
української школи».

Гаєва Світлана Олексіївна, 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 України. Тема: «Проблеми та шляхи вирішення недостатньої рухової
активності студентів спеціальної медичної групи – здобувачів вищої освіти».

Гудков Леонід Леонідович, магістр, валеолог-педагог, тренер-викладач
Навчально-наукового інституту спеціальної фізичної і бойової підготовки та реабілітації
Університету державної фіскальної служби України. Тема: «Значення поняття
«Фізична культура» для студентів-хортингістів вищих навчальних закладів».

Демченко Наталія Валентинівна, викладач кафедри теорії і методики
фізичного виховання та спорту Хмельницького національного університету. Тема:
«Проблеми формування здорового способу життя студентської молод засобами
фізичної культури».

Дударенко Ірина Станіславівна, старший викладач кафедри психології,
глибинної корекції та реабілітації психологічного факультету Черкаського
університету імені Богдана Хмельницького. Тема: «Психологічні чинники фізичного
здоров’я».

Зубалій Микола Дмитрович, кандидат педагогічних наук, старший науковий
співробітник лабораторії фізичного розвитку та здорового способу життя Інституту
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проблем виховання Національної академії педагогічних наук України. Тема:
«Складові компоненти готовності молоді до захисту Вітчизни».

Коцюба Сергій Юрійович, методист, старший викладач, вчитель вищої категорії
Ірпінського державного коледжу економіки та права. Тема: «Формування правильного
дихання в студентів коледжу у процесі занять з фізичного виховання».

Крамаренко Дмитро Миколайович, вчитель фізичної культури та основ
здоров'я Бердянської багатопрофільної гімназії № 2 Бердянської міської ради
Запорізької області. Тема: «Впровадження наскрізної лінії «Здоров'я і безпека» в
закладах загальної середньої освіти».

Криштейн Олеся Андріївна, 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: «Вплив соціальних установок на рівень спортивних досягнень
у спортсменів-хортингістів».

Лівак Петро Євгенович, доцент, к.ю.н., доцент кафедри теорії та методики
фізичного виховання Український гуманітарний інститут. Тема: «Оздоровча фізична
культура як основний фактор покращення здоров’я людини».

Логінова Аліна Вікторівна, викладач кафедри дошкільної освіти ННІ
педагогічної освіти, соціальної роботи і мистецтва Черкаського національного
університету імені Богдана Хмельницького. Тема: «Здоров’язбережувальні
технології на логопедичних заняттях із дітьми дошкільного віку».

Мезецька Олена Сергіївна, студентка 2 курсу ОС «Магістр» кафедри
психології, глибинної корекції та реабілітації психологічного факультету Черкаського
університету імені Богдана Хмельницького. Тема: «Вплив особистості вчителя на
становлення психіки учнів початкової школи під час занять з фізичного виховання».

Некрасов Григорій Григорович, старший викладач кафедри фізичного
виховання Бердянського державного педагогічного університету. Тема: «Сучасний
стан розвитку рухових якостей у процесі фізичної підготовки студентської молоді».

Остапенко Олександр Іванович, кандидат педагогічних наук, завідувач
лабораторії фізичного розвитку та здорового способу життя Інституту проблем
виховання Національної академії педагогічних наук України. Тема: «Сучасний стан
готовності учнівської молоді до захисту Вітчизни».

Педченко Олександра Віталіївна, кандидат психологічних наук, доцент
кафедри психології, глибинної корекції та реабілітації психологічного факультету
Черкаського університету імені Богдана Хмельницького. Тема: «Чинники
психологічного здоров’я молодших школярів на уроках фізичної культури».

Писанець Ірина Вячеславівна, викладач кафедри фізичного виховання
Бердянського державного педагогічного університету. Тема: «Застосування
аквааеробіки на факультативних заняттях студентської молоді».

Писаренко Світлана Миколаївна, старший викладач кафедри теорії та
методики фізичного виховання Бердянського державного педагогічного університету.
Тема: «Сучасні інноваційні технології професійної підготовки майбутніх учителів
фізичної культури».

Сергієнко Юрій Петрович, кандидат наук з фізичного виховання і спорту,
доцент, професор кафедри фітнесу, рекреації та реабілітації Навчально-наукового
інституту спеціальної фізичної і бойової підготовки та реабілітації Університету
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державної фіскальної служби України. Тема: «Роль педагогічного процесу в сфері
фізичного виховання».

Сіденко Юлія Олександрівна, кандидат психологічних наук, старший викладач
кафедри психології, глибинної корекції та реабілітації психологічного факультету
Черкаського університету імені Богдана Хмельницького. Тема: «Вплив особистісної
проблеми суб’єкта на фізичне здоров’я».

Синиця Ольга Петрівна, студентка 5 курсу ОС «Бакалавр», кафедри
початкової освіти ННІ педагогічної освіти, соціальної роботи і мистецтва Черкаського
національного університету імені Богдана Хмельницького. Тема: «Організація
психологічної допомоги дітям молодшого шкільного віку на заняттях з фізичної
культури».

Синьогуб Віктор Олександрович, президент федерації хортингу в Черкаській
області, офіційний представник УФХ у Черкаській області. Тема: «Вплив занять
хортингом на поведінку підлітків 14-17 років у перехідний період».

Сірик Ірина Вячеславівна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри
психології, глибинної корекції та реабілітації психологічного факультету Черкаського
університету імені Богдана Хмельницького. Тема: «Психологічне здоров’я в
контексті фізичної культури особистості».

Славінська Тамара Борисівна, старший викладач кафедри психології,
глибинної корекції та реабілітації психологічного факультету Черкаського
університету імені Богдана Хмельницького. Тема: «Просвітницько-профілактична
діяльність психолога у контексті збереження здоров’я населення».

Смалиус Людмила Нікіфоровна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри
психології психологічного факультету Черкаського університету імені Богдана
Хмельницького. Тема: «Психологічні чинники формування здорового способу життя
у дітей середнього шкільного віку».

Стешиц Андрій Володимирович, викладач кафедри теорії та методики
фізичного виховання Український гуманітарний інститут, аспірант. Тема: «Фізичне
виховання як засіб підвищення академічних здібностей студентів».

Терещенко Валерій Іванович, завідувач кафедри теорії та методики фізичного
виховання Український гуманітарний інститут, професор, кандидат педагогічних
наук, почесний професор НУДФС України, заслужений працівник фізичної культури
і спорту України, заслужений тренер України, відмінник освіти України, майстер
спорту СРСР, суддя національної категорії з легкої атлетики. Тема: «Загально-
педагогічні принципи в методиці фізичного виховання».

Ткаченко Вадим Володимирович, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри
педагогіки вищої школи і освітнього менеджменту ННІ педагогічної освіти,
соціальної роботи і мистецтва Черкаського університету імені Богдана
Хмельницького, майстер спорту України з дзюдо. Тема: «Підходи та методи
застосування здоров’язбережувальних технологій у закладах освіти».

Ткаченко Катерина Олександрівна, кандидат педагогічних наук, старший
викладач кафедри початкової освіти ННІ педагогічної освіти, соціальної роботи і
мистецтва Черкаського університету імені Богдана Хмельницького. Тема:
«Комунікативні процеси в методиці фізичного виховання у контексті нової
парадигми початкової освіти».

Хоменко Валерій Олександрович, методист, старший викладач, вчитель вищої
категорії Ірпінського державного коледжу економіки та права. Тема: «Вплив фізичних
вправ на формування правильної постави в студентів коледжу».
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Чаплигін Василь Петрович, кандидат наук з фізичного виховання і спорту,
доцент кафедри фізичного виховання, спорту та здоров’я людини Навчально-наукового
інституту спеціальної фізичної і бойової підготовки та реабілітації Університету
державної фіскальної служби України. Тема: «Вплив систематично виконуваних
фізичних вправ на зміцнення здоров’я в студентів-хортингістів Університету державної
фіскальної служби України».

Шабанов Артур Артемович, вчитель фізичної культури Бердянської
багатопрофільної гімназії № 2 Бердянської міської ради Запорізької області. Тема:
«Формування ключових компетентностей екологічної грамотності й здорового
життя на уроках фізичної культури».

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: «Значення фізичної культури для розвитку шкільного
спорту на території України».

Секція 4.
Значення спорту в житті людини

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

Богдан Тетяна Вікторівна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри
психології психологічного факультету Черкаського університету імені Богдана
Хмельницького. Тема: «Вплив внутрішніх суперечностей на результативність
спортсмена».

Бойко Валерій Федосійович, завідувач кафедри фітнесу, рекреації 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,
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 аспекти формування
здорового способу життя студентської молоді засобами вільної боротьби».

Бойко Ірина Андріївна, 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: «Значення виду спорту «Художня
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гімнастика» для дітей, учнівської та студентської молоді».
Вакуленко Ірина Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри

прикладної психології психологічного факультету Черкаського університету імені
Богдана Хмельницького. Тема: «Соціально-психологічні детермінанти збереження
психологічного здоров’я спортсмена».

Головащенко Роман Володимирович, кандидат наук з фізичного виховання і
спорту, доцент кафедри фізичного виховання, спорту та здоров’я людини Навчально-
наукового інституту спеціальної фізичної і бойової підготовки та реабілітації
Університету державної фіскальної служби України. Тема: «Значення виду спорту
«Легка атлетика» для студентів-хортингістів спеціальності 017 «Фізична культура
і спорт».

Гриценок Людмила Іванівна, науковий співробітник лабораторії трудового
виховання Інститут проблем виховання НАПН України. Тема: «Формування у
молодших школярів ціннісного ставлення до праці як умова успішності подолання
труднощів в процесі занять спортом».

Губарєв Віталій Юрійович, студент Навчально-наукового інституту спеціальної
фізичної і бойової підготовки та реабілітації Університету державної фіскальної служби
України, майстер спорту України з хортингу. Тема: «Розвиток фізичних якостей
спортсмена у процесі тренувань в спортивних секціях боротьби».

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: «Особливості прояву лідерських якостей у командних видах
спорту».

Драгола Любов Владиславівна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри
психології, глибинної корекції та реабілітації психологічного факультету Черкаського
університету імені Богдана Хмельницького. Тема: «Особливості емоційного
вигорання спортсменів».

Квасниця Ірина Миколаївна, викладач кафедри теорії і методики фізичного
виховання та спорту Хмельницького національного університету. Тема: «Професійна
мобільність як фахова якість майбутнього тренера-викладача».

Олар Віталій Васильович, викладач кафедри теорії та методики фізичного
виховання Український гуманітарний інститут, аспірант. Тема: «Вплив АТФ-лонг на
витривалість спортсменів різних видів спорту».

Рідзевський Андрій Сергійович, студент Навчально-наукового інституту
спеціальної фізичної і бойової підготовки та реабілітації Університету державної
фіскальної служби України, майстер спорту України з хортингу. Тема: «Розвиток
дисциплінованості спортсмена у процесі тренувань в спортивних секціях боротьби».

Старкова Олександра Вікторівна, тренер-викладач Навчально-наукового
інституту спеціальної фізичної і бойової підготовки та реабілітації Університету
державної фіскальної служби України, майстер спорту України міжнародного класу з
дзюдо, Чемпіонка Європи, віце-призерка Чемпіонату Світу, учасник Олімпійського
табору в Пекіні 2008 року, засновниця федерації дзюдо Ірпінського регіону. Тема:
«Навчально-виховне значення тренувань з контактних видів спорту для спортсменів
шкільного віку».

Франчук Олександра Юріївна, кандидат психологічних наук, викладач,
кафедра психології, глибинної корекції та реабілітації психологічний факультет
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Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Тема:
«Глибинно-психологічні витоки агресивності у спортсменів».

Шавровська Наталія Володимирівна, кандидат психологічних наук, доцент
кафедри психології психологічного факультету Черкаського університету імені
Богдана Хмельницького. Тема: «Синергетичний підхід у психологічній підготовці
тренерів».

Шепеньова Анастасія Анатоліївна, студентка 1 курсу ОС «Магістр»,
кафедри психології, глибинної корекції та реабілітації психологічного факультету
Черкаського університету імені Богдана Хмельницького. Тема: «Психологічна
готовність спортсменів до перемоги».

ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ

круглого столу присвяченого заснуванню відділення Національного
олімпійського комітету України

в Київській області
«Імідж фізичної культури і спорту в Україні»

17.00-17.30
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