ЗВІТ
про проведення XVІІI Міжнародної наукової конференції
“Молода спортивна наука України”
1. Конференція студентів та молодих учених “Молода спортивна наука
України”, № 44 за планом проведення міжнародних та всеукраїнських науковопрактичних конференцій та семінарів молодих учених і студентів на 2014 рік
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.
2. Проведено у Львівському державному університеті фізичної культури.
3. Дата проведення – 27-29 березня 2014 року.
4. Учасники конференції.
У конференції взяли участь 132 особи, які репрезентували ВНЗ з чотирьох країн:
• Республіка Білорусь – 3 особи;
• Китайська Народна Республіка –1 особа;
• Республіка Польща – 6 осіб;
• Україна – 122 осіб.
На пленарному засіданні виступили знані вчені галузі:
Олег Худолій – д-р фіз. вих., професор, зав. каф. теорії фізичного
виховання та оздоровчої і лікувальної фізичної культури Харківського
національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди, (м. Харків):
«Навчальний посібник: теорія і методика підготовки».
Іванна Боднар –канд. фіз. вих., доцент, докторант каф. теорії і методики
фізичного виховання ЛДУФК, (м. Львів): «Обгрунтування нормативів фізичної
підготовленості учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів».
Ольга Борисова - д-р фіз. вих., професор, зав. каф. спортивних ігор
НУФВіСУ, (м. Київ): «Неолімпійський спорт: проблеми і перспективи розвитку»
Денис Воронін – канд. фіз. вих., доцент каф. легкої атлетики ЛДУФК, (м.
Львів): «Систематизація реабілітаційних заходів при хронічних порушеннях
мозкового кровообігу».
Майстер-клас:
Євген Врублєвський – д-р пед. наук, професор Поліського державного
університету, ( м. Пінськ, Республіка Білорусь): «Сучасні аспекти відбору та
індивідуалізація підготовки спортсменок високої кваліфікації у швидкісносилових видах спорту».
Семінар:
Юрій Бріскін, д-р наук з фіз. вих., професор, зав. кафедри теоретикометодичних основ спорту ЛДУФК, (м. Львів): «Методологія підготовки
дисертаційних робіт для здобувачів наукових ступенів кандидата та доктора
наук»).
Кращі доповіді молодих науковців на кожному з 7-ми секційних засідань
були відзначені дипломами університету, медалями відповідних ступенів та
заохочувальними призами (книги від Олімпійської академії України,
Національного медичного університету імені Данила Галицького та ЛДУФК):
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Секція № 1
Олімпійський, паралімпійський і професійний спорт
1 місце – Задорожна Ольга (здобувач, ЛДУФК, м. Львів)
2 місце – Ленишин Вікторія (аспірант, ЛДУФК, м. Львів)
3 місце – Сулима Алла (аспірант, ВДПУ ім. М. Коцюбинського, м. Вінниця)
Секція № 2
Теорія та методика підготовки юних спортсменів
1 місце – Хіменес Христина (викладач, ЛДУФК, м. Львів)
2 місце – Пушчаловска-Лізіс Ева (Жешовский Университет, м.Жешув,
Республіка Польща)
3 місце – Онищенко Віола (аспірант, ДДІФКіС, м. Дніпропетровськ)
Секція № 3
Фізичне виховання у дошкільних закладах та загальноосвітніх школах
1 місце – Сороколіт Наталія (аспірант, ЛДУФК, м. Львів)
2 місце – Саїнчук Ольга (аспірант, НУФВіСУ, м.Київ)
3 місце – Кожедуб Тетяна (аспірант, ДДІФКіС, м. Дніпропетровськ)
Секція № 4
Фізичне виховання студентської молоді та інших груп дорослого населення
1 місце – Катерина Уляна (аспірант, НУФВіСУ, м.Київ)
2 місце –Вереньга Юрій (здобувач, ЛДУФК, м. Львів)
3 місце – Сутула Ольга ( магістрант, ХДАФК, м. Харків)
Секція № 5
Фізична реабілітація
1 місце – Чеховська Мар’яна (магістрант, ЛДУФК, м. Львів)
2 місце – Кормільцев Володимир (аспірант, НУФВіСУ, м. Київ)
3 місце – Смик Марта (аспірант, ЛДУФК, м. Львів)
Секція № 6
Адаптивне фізичне виховання; спортивна медицина
1 місце – Брезденюк Олександра (аспірант, ВДПУ ім. М. Коцюбинського, м.
Вінниця)
2 місце – Поляк Вадим (аспірант, ВДПУ ім. М Коцюбинського, м. Вінниця)
3 місце – Агафонов Станіслав (аспірант, ДДІФКіС, м. Дніпропетровськ)
Секція № 7
Проблеми здорового способу життя, підготовки кадрів
та управління у сфері фізичного виховання, спорту і здоров’я людини
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1 місце – Голик Альона (аспірант, ХДАФК, м. Харків)
2 місце – Семанишин Тарас (аспірант, Прикарпатський національний
університет ім. В. Стефаника, м. Івано-Франківськ)
3 місце – Пришляк Олег (здобувач, ЛДУФК, м. Львів)
5. В конференції взяли участь 46 студентів та 83 молодих учених, у т.ч. від:
Республіки Білорусь – 1 студент;
4 молодих учених;
Китайська Народна Республіка – 1 молодий учений;
Республіки Польща – 1 студент;
5 молодих учених;
України – 44 студенти;
73 молодих учених.
6. Навчальні заклади та установи, що брали участь у конференції:
Республіка Білорусь:
1. Поліський державний університет (м. Пінськ).
Китайська Народна Республіка:
1. Шанхайський університет спорту (м. Шанхай).
Республіка Польща:
1. Жешовський університет (м. Жешов);
2. Інститут фізичної культури; Політехніка Опольська (м .Ополе);
3. Спортивний клуб «Орда» (м .Ополе);
Україна:
1. Академія Військово-морських сил ім. П.С. Нахімова;
2. Вінницький державний педагогічний університет ім. М.Коцюбинського;
3. Дніпродзержинський державний технічний університет;
4. Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту;
5. ДЮСШ – Миколаїв;
6. Житомирський державний університет ім. Івана Франка;
7. Житомирський національний агроекологічний університет;
8. Інститут проблем виховання НАПН України;
9. Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка;
10. Класичний приватний університет, м. Запоріжжя;
11. Львівська національна академія мистецтв;
12. Львівський державний університет фізичної культури;
13. Львівський інститут банківської справи університету банківської справи
НБУ;
14. Львівський національний медичний університет ім. Д. Галицького;
15. Національний університет «Львівська політехніка»;
16. Національний університет водного господарства та природокористування;
17. Національний університет фізичного виховання і спорту України ;
18. Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка;
19. Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника;
20. Севастопольський національний технічний університет;
21. Сумський державний педагогічний університет;
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22. Тернопільський національний економічний університет;
23. Харківська державна академія фізичної культури;
24. Харківський національний автомобільно-дорожний університет;
25. Харківський національний. аграрний університет;
26. Харківський національний. педагогічний університет ім. Сковороди;
27. Хмельницький національний університет;
28. Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького.

