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«ХОРТИНГ ‒ НАЦІОНАЛЬНИЙ БРЕНД УКРАЇНИ У СВІТІ:
ОЛІМПІЙСЬКА ПЕРСПЕКТИВА»

22 березня 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:

10.00-10.55 – реєстрація учасників конференції

11.00  – відкриття Міжнародної науково-практичної
конференції з майстер-класами

11.30-13.30  – пленарне засідання (219 каб., корпус «А»)

13.30-14.20  – обід

14.30-15.40 – майстер-класи (спортивний зал корпусу «А»)

15.40-16.10 – брей-кава

16.15-18.00 – презентації проектів і кращих практик (219 каб.,
корпус «А»)

23 березня 2018 р.

10.00-12.30 – секційні засідання (конференц-зал)

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.

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».

Шаповалов Борис Борисович, президент Міжнародної федерації
поліцейського хортингу, кандидат психологічних наук, доцент, майстер спорту
України міжнародного класу.
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22 березня 2018 р.
11.00 – відкриття Міжнародної науково-практичної конференції

з майстер-класами (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
11.30-13.30

Бех Іван Дмитрович, директор Інституту проблем виховання
Національної академії педагогічних наук України, дійсний член НАПН
України, доктор психологічних наук, професор. Тема: «Особистість у
просторі вищих духовних смислів».

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: «Тренерська майстерність – досягнення спортсменами
високих результатів на міжнародних змаганнях 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:
«Стратегічні напрями розвитку хортингу».

Петрочко Жанна Василівна, заступник директора з науково-
експериментальної роботи Інституту проблем виховання Національної академії
педагогічних наук України, доктор педагогічних наук, професор. Тема:
«Хортинг в Україні як національний вид спорту і соціальне явище».

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: «Розвиток
хортингу 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 різних країн світу».

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».

Федоров Станіслав Ігорович, начальник управління фізичного виховання
та спорту Комітету фізичного виховання та спорту МОН України. Тема:
«Організація і проведення змагань з хортингу Всеукраїнського та міжнародного
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рівнів».

Остапенко Олександр Іванович, завідувач лабораторії фізичного
розвитку та здорового способу життя Інституту проблем виховання НАПН
України, кандидат педагогічних наук. Тема: «Стан готовності учнівської
молоді до військової служби та захисту Вітчизни».

Сергієнко Юрій Петрович, кандидат наук з фізичного виховання і
спорту, доцент, факультету податкової міліції Університету державної
фіскальної служби України. Тема: «Актуальність впровадження військово-
прикладного хортингу в Збройних силах України».

Лях Віктор Васильович, генерал-командор МГО «Козацтво Запорозьке»,
отаман Сумської паланки МГО «Козацтво Запорозьке». Тема: «Впровадження
боротьби «Лава на лаву» у позашкільні заходи з хортингістами та учнями
козацьких класіві».

Пятіков Сергій Вікторович, голова суддівської колегії Української
федерації хортингу, Віце-президент УФХ, офіційний представник УФХ у
Волинській області, майстер спорту України з хортингу. Тема: «Суддівський
семінар з хортингу, як перспектива формування команди висококваліфікованих
суддів для змагань різного рівня».

МАЙСТЕР-КЛАСИ (СПОРТИВНИЙ ЗАЛ КОРПУСУ «А»)
14.30-15.40

Шаповалов Борис Борисович, президент Міжнародної федерації
поліцейського хортингу, кандидат психологічних наук, доцент, майстер спорту
України міжнародного класу. Тема: «Використання прийомів самооборони».

Шевчук Володимир Степанович, суддя національної категорії. Тема:
«Підготовка спортсменів із різних розділів хортингу – багаторічний процес».

Кузніцов Роман Ігорович, майстер спорту України міжнародного класу з
хортингу. Тема: «Майстер-клас спортсменів хортингу дитячо-юнацької
спортивної школи м. Ірпінь».
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ПРЕЗЕНТАЦІЇ ПРОЕКТІВ І КРАЩИХ ПРАКТИК
(219 каб., корпус «А»)

16.15-18.00

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.

Павлюк Анна Юріївна, заступник директора з методичної роботи; Петренко
Богдан Андрійович, майстер спорту України, керівник гуртків «Хортинг»
комунального позашкільного навчального закладу «Київський центр дитячо-
юнацького туризму, краєзнавства та військово-патріотичного виховання».

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.

23 березня 2018 р.

СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ (КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ)
10.00-12.30

Секція 1.
Сучасні інновації в хортингу

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.

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: «Впровадження варіативного модуля «Хортинг» у рамках
Всеукраїнського проекту «JuniorZ».



8

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: «Навчальна програма факультативу, курсу за вибором,
гуртка «Військово-патріотичний хортинг». 1 рік навчання».

Лях Віктор Васильович, генерал-командор МГО «Козацтво Запорозьке»,
отаман Сумської паланки МГО «Козацтво Запорозьке», Лях Михайло Вікторович,
старший викладач кафедри фізичного виховання Сумського національного аграрного
університету. Тема: «Інноваційні підходи в боротьбі «Лава на лаву» з учнями
козацьких класів і хортингістами».

Мацковська Каріна Олегівна, студентка Університету державної фіскальної
служби України. Тема: «Ефективність хортингу в розрізі фінансів».

Нечерда Валерія Борисівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий
співробітник Інституту проблем виховання НАПН України, Голова Громадської
Спілки «Всеукраїнська ліга історії та культури хортингу». Тема: «Сучасні арт-
технології в хортингу, як засіб виховання підлітків».

Писаренко Світлана Миколаївна, старший викладач кафедри теорії та
методики фізичного виховання Бердянського державного педагогічного університету.
Тема: «Вивчення та використання варіативного модуля «Хортинг» навчальної
програми з фізичної культури (5-9 класи) для фахової підготовки майбутніх учителів
фізичної культури».

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

Самсутіна Наталя Михайлівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент
кафедри теорії та методики фізичного виховання Бердянського державного
педагогічного університету. Тема: «Фахова підготовка майбутніх учителів фізичної
культури до реалізації варіативного модуля «Хортинг» навчальної програми з
фізичної культури (5-9 класи)».

Секція 2.
Олімпійський рух: досвід і перспективи

Модератори: Бойко Валерій Федосійович, кандидат педагогічних
наук, професор, завідувач кафедри фітнесу, рекреації
та реабілітації ННІСФБПР УДФСУ;
Орен Давід Львович, кандидат педагогічних наук,
професор кафедри фізичного виховання і спорту
ННІСФБПР УДФСУ.

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.
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Тема: «Класифікація спортсменів міжнародними та національними спортивними
федераціями – упевнені кроки до Олімпійських ігор».

Брежнєва Олена Геннадіївна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач
кафедрою дошкільної освіти Маріупольського державного університету. Тема:
«Технологічні прийоми трансляції математичного змісту дошкільникам на прикладі
інтегрованого дидактичного модулю «Олімпійська ігротека».

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».

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: «Хортинг – частина олімпійського руху».

Kabanov Dmytro, President of the Baltic Horting Federation (Baltic horting
federation). Thema: «World horting championship championship of the world of 2018».

Казакова Анна, студентка Харківського національного університету
радіоелектроніки. Тема: «Хортинг – національний бренд України у світі та
олімпійська перспектива».

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», Тема: «Система проведення
міжнародних спортивних змагань Національним Олімпійським Комітетом України».

Назаренко Юлія, студентка Харківського національного університету
радіоелектроніки. Тема: «Хортинг – національний бренд України у світі».

Літус Руслан Іванович, старший викладач кафедри фізичного виховання
Бердянського державного педагогічного університету. Тема: «Розвиток силових
якостей школярів 15-17 років на уроках фізичної культури з елементами хортингу (на
прикладі підготовки олімпійських спортсменів)».

Орен Давід Львович, професор кафедри фізичного виховання і спорту
ННІСФПР, кандидат педагогічних наук. Тема: «Організація і проведення заходу
«Олімпійський день» зі студентами-хортингістами Університету ДФС України».

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

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: «Атлетичні вправи для хортингістів із
високим рівнем силових якостей та методи самоконтролю фізичного стану –
ціленаправлені дії до участі в Олімпіаді».

Юсіфов Руслан Захід огли, завідувач лабораторії військово-патріотичного та
фізичного виховання ННІСФБПР УДФСУ, майстер спорту СРСР. Тема:
«Перспективи хортингу в Олімпійському русі».
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Секція 3.
Прикладні види хортингу, вплив хортингу на військову, професійно-прикладну,

спеціальну фізичну та бойову підготовку

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.

Азаров Олег Вікторович, старший викладач кафедри фізичного виховання,
спорту та здоров’я людини ННІСФБПР УДФСУ, майстер спорту СРСР. Тема:
«Сучасний стан і перспективи розвитку поліцейського хортингу в контексті
забезпечення безпеки держави та виховання студента-громадянина».

Антоненко Сергій Анатолійович, кандидат наук з фізичного виховання і
спорту, доцент; Сергієнко Юрій Петрович, кандидат наук з фізичного виховання і
спорту, доцент, факультету податкової міліції Університету державної фіскальної
служби України. Тема: «Актуальність впровадження військово-прикладного
хортингу в Збройних силах України».

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: «Поліцейський хортинг в Україні: багаторівнева
підготовка професіоналів і виховання свідомої студентської молоді».

Горова Софія Віталіївна, студентка Університету державної фіскальної служби
України. Тема: «Поліцейський хортинг, як різновид бойового мистецтва в Україні».

Нагибіна Ольга Станіславівна, студентка Університету державної фіскальної
служби України. Тема: «Поліцейський хортинг – національний професійно-
прикладний вид спорту України».

Овсяннікова Вікторія Іванівна, студентка Університету державної фіскальної
служби України. Тема: «Поліцейський хортинг – історія, перспективи, місце в
системі бойових мистецтв».

Омельяненко Даниїл Володимирович, студент Університету державної
фіскальної служби України. Тема: «Суть поліцейського хортингу, як виду спорту».

Ребрина Анатолій Арсентійович, президент федерації гирьового хортингу
України, академік міжнародної Академії культури безпеки, екології та здоров’я –
«МАКБЕЗ», науковий кореспондент лабораторії фізичного розвитку та здорового
способу життя ІПВ НАПН України, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент
кафедри здоров’я людини Хмельницького національного університету. Тема:
Становлення та розвиток гирьового хортингу, як засобу професійно-прикладної
фізичної культури дітей і молоді.

Тищенко Катерина Миколаївна, студентка Університету державної
фіскальної служби України. Тема: «Поліцейський хортинг в Україні: багаторівнева
підготовка професіоналів і виховання свідомої молоді».

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
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хортингу. Тема: «Використання інтегрованого хмарного сервісу Google Fit для
контролю фізичного навантаження в поліцейському хортингу».

Хіміч Віта Леонідівна, аспірантка кафедри фізичного виховання
Хмельницького національного університету. Тема: «Танцювальний хортинг в системі
підготовки майбутніх вчителів фізичної культури до використання засобів народно-
хореографічного мистецтва у професійній діяльності».

Шаповалов Борис Борисович, президент Міжнародної федерації поліцейського
хортингу, кандидат психологічних наук, доцент, майстер спорту України
міжнародного класу. Тема: «Поліцейський хортинг у системі поліцейських видів
єдиноборств світу».

Шапорда Олексій Валерійович, студент Університету державної фіскальної
служби України. Тема: «Виховне значення сучасного поліцейського хортингу для
студентів УДФСУ».

Секція 4.
Роль хортингу в національно-патріотичному вихованні

Модератори: Сергієнко Юрій Петрович, кандидат наук з фізичного
виховання і спорту, доцент, факультету податкової
міліції УДФСУ;
Кириченко Валентина Іванівна, докторантка
Інституту проблем виховання НАПН України,
кандидат педагогічних наук, старший науковий
співробітник.

Білоцерківець Ірина Петрівна, молодший науковий співробітник лабораторії
фізичного та здорового способу життя розвитку Інституту проблем виховання НАПН
України. Тема: «Мотивація старшокласників-хортингістів до захисту Вітчизни».

Головащенко Роман Володимирович, кандидат наук з фізичного виховання і
спорту, доцент кафедри фітнесу, рекреації та реабілітації ННІСФБПР УДФСУ. Тема:
«Основні аспекти військово-патріотичного виховання дітей і молоді на засадах
хортингу в Україні».

Гриців Тетяна Григорівна, аспірантка лабораторії громадянського і морального
виховання Інституту проблем виховання НАПН України. Тема: «Діагностика
вихованості ціннісного ставлення до Батьківщини у молодших школярів-хортингістів».

Гуцан Леся Андріївна, завідувач лабораторії трудового виховання Інституту
проблем виховання НАПН України, кандидат педагогічних наук, старший науковий
співробітник. Тема: «Народні ігри та їх роль у навчанні й вихованні дітей молодшого
шкільного віку».

Діхтяренко Зоя Михайлівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри
фізичного виховання, спорту та здоров’я людини ННІСФБПР УДФСУ, майстер
спорту України з хортингу, голова НМК УФХ, голова ГО «Об’єднання педагогів і
науковців України». Тема: «Формування у старшокласників – майбутньої
студентської молоді активної життєвої позиції та готовності до захисту Вітчизни
в процесі занять хортингом».

Деревянко Вікторія Василівна, завідувач сектору наукового та навчально-
методичного забезпечення змісту суспільної, громадянської та технологічної освіти
відділу наукового та навчально-методичного забезпечення змісту загальної середньої
освіти Інституту модернізації змісту освіти МОН України. Тема: «Виховний
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потенціал хортингу на уроках фізичної культури та захисту Вітчизни».
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 та
реабілітація військовослужбовців за системою 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: «Виявлення рівнів сформованості
національно-культурної ідентичності підлітків-хортингістів у закладах освіти».

Косик Вікторія Миколаївна, начальник відділу цифрової освіти та ІКТ Інституту
модернізації змісту освіти МОН України, кандидат у майстри спорту з хортингу. Тема:
«Військово-патріотичне виховання дітей та молоді засобами хортингу».

Котеля Тамара Мефодіївна, завідуюча організаційно-масовим відділом
будинку дитячої творчості Шевченківського району м. Києва. Тема: «Козацька
педагогіка, як основа національно-патріотичного виховання учнівської молоді».

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
різних країн світу».

Літіченко Олена Дмитрівна, викладач кафедри дошкільної освіти Педагогічного
інституту Київського університету імені Бориса Грінченка. Тема: «Формування
патріотичних почуттів дітей старшого дошкільного віку в системі хортингу».

Лопушанська Катерина Святославівна, студентка Університету державної
фіскальної служби України. Тема: «Законодавчі акти для українських військових, які
займаються спортом (військовий хортинг)».

Мазур Ірина Вадимівна, студентка Університету державної фіскальної служби
України. Тема: «Взаємодія суспільних інституцій у підготовці учнівської молоді та
хортингістів до захисту Вітчизни».

Мороз Діана Адамівна, студентка Університету державної фіскальної служби
України. Тема: «Основні аспекти військово-патріотичного виховання дітей і молоді
на засадах хортингу в Україні».

Нізельська Марія Анатоліївна, студентка Університету державної фіскальної
служби України. Тема: «Хортинг, як чинник патріотичного виховання студентської
молоді».

Остапенко Олександр Іванович, кандидат педагогічних наук, завідувач
лабораторії фізичного розвитку та здорового способу життя Інституту проблем
виховання НАПН України. Тема: «Стан готовності учнівської молоді до військової
служби та захисту Вітчизни».

Острянська Олена Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцент,
старший науковий співробітник лабораторії дошкільної освіти і виховання Інституту
проблем виховання НАПН України, Єременко Раїса Іванівна, завідувач закладу
дошкільної освіти (ясла-садка) комбінованого типу «Світдячок», Петриченко Надія
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Миколаївна, вихователь-методист закладу дошкільної освіти (ясла-садка)
комбінованого типу «Світдячок». Тема: «Українські народні традиції, звичаї та
обряди, як чинники соціалізації дитини старшого дошкільного віку в театралізованій
діяльності у ЗДО».

Павлюк Анна Юріївна, заступник директора з методичної роботи; Петренко
Богдан Андрійович, майстер спорту України, керівник гуртків «Хортинг»
комунального позашкільного навчального закладу «Київський центр дитячо-юнацького
туризму, краєзнавства та військово-патріотичного виховання». Тема: «Впровадження
елементів хортингу (розділ «Фехтування») в програму змагань І та ІІ етапів
Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»).

Петренко Тетяна, студентка Університету державної фіскальної служби
України. Тема: «Роль хортингу в національно-патріотичному вихованні».

Роговець Олена Володимирівна, старший співробітник лабораторії виховання
в сім’ї та закладах інтернатного типу Інституту проблем виховання НАПН України,
кандидат педагогічних наук. Тема: «Виховання правосвідомості підлітків: форми і
методи виховної роботи».

Старущенко Олена, студентка Університету державної фіскальної служби
України. Тема: «Основні положення військово-патріотичного виховання молоді
України в системі пріоритетів державної політики».

Степаненко Всеволод, студент Університету державної фіскальної служби
України. Тема: «Виховний потенціал хортингу та важливість його розвитку як
національного надбання».

Сусло Тетяна Сергіївна, студентка Університету державної фіскальної служби
України. Тема: «Хортинг, як вияв національної приналежності».

Тарасова Тетяна Вікторівна, старший науковий співробітник лабораторії
фізичного розвитку та здорового способу життя Інституту проблем виховання НАПН
України, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник. Тема:
«Військово-спортивні ігри у формуванні просоціальної поведінки підлітків».

Тимчик Микола Валерійович, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент
кафедри теорії та методики фізичного виховання Національного педагогічного
університету імені М. П. Драгоманова. Тема: «Компетентнісний підхід щодо
формування в старшокласників готовності до військової служби».

Хандюк Олександр Володимирович, студент Черкаського національного
університету імені Богдана Хмельницького. Тема: «Патріотичне виховання учнів
старших класів під час занять хортингом».

Яворська Оксана Мар’янівна, студентка Університету державної фіскальної
служби України. Тема: «Методи підготовки учнівської молоді та хортингістів до
захисту Вітчизни».

Секція 5.
Історичне, філософське та психолого-педагогічне підґрунтя хортингу

Модератори: Антоненко Сергій Анатолійович, кандидат наук з
фізичного виховання і спорту, доцент, факультету
податкової міліції УДФСУ;
Острянська Олена Анатоліївна, кандидат педагогічних
наук, доцент, старший науковий співробітник
лабораторії дошкільної освіти і виховання Інституту
проблем виховання НАПН України.
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Батрак Тетяна Станіславівна, студентка Університету державної фіскальної
служби України. Тема: «Український національний вид спорту – хортинг».

Бєлєнька Ганна Володимирівна, доктор педагогічних наук, професор,
Завідувач кафедри дошкільної освіти Педагогічного  інституту Київського
університету імені Бориса Грінченка. Тема: «Використання елементів хортингу у
фізичному вихованні дітей дошкільного віку».

Битюк Максим Вікторович, студент Університету державної фіскальної
служби України. Тема: «Історична довідка про хортинг – український національний
вид спорту».

Божук Ірина Іванівна, студентка Університету державної фіскальної служби
України. Тема: «Сутність хортингу як національного виду спорту України».

Болтівець Сергій Іванович, доктор психологічних наук, професор, завідувач
Відділу розвитку молодіжної політики Державного інституту сімейної та молодіжної
політики України. Тема: «Інституційна свідомість праобразу Хортицької Січі в
молодіжному відродженні автентичного українського військово-патріотичного
спорту».

Бута Марина Василівна, студентка Національного педагогічного університету
імені М. П. Драгоманова, фотокореспондент Української федерації хортингу. Тема:
«Методи навчання студентів національному виду спорту України – хортингу».

Васильєва Світлана Андріївна, кандидат педагогічних наук, старший
науковий співробітник лабораторії дошкільної освіти і виховання Інституту проблем
виховання НАПН України. Тема: «Формування соціально-доцільної поведінки
хортингістів старшого дошкільного віку: практичний аспект».

Вертугіна Валентина Миколаївна, кандидат педагогічних наук, старший
викладач кафедри дошкільної освіти Педагогічного інституту Київського університету
імені Бориса Грінченка. Тема: «Формування мотиваційно-вольової сфери у дітей
старшого дошкільного віку засобом хортингу».

Вільчинський Максим Володимирович, студент Університету державної
фіскальної служби України. Тема: «Український національний вид спорту –
хортинг».

Войтенко Святослав Юрійович, студент Університету державної фіскальної
служби України. Тема: «Сучасний хортинг – українське національне єдиноборство».

Волинець Катерина Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент, професор
кафедри дошкільної освіти Педагогічного  інституту Київського університету імені
Бориса Грінченка. Тема: «Формування особистісного потенціалу старшого
дошкільника у системі хортингу».

Гаращенко Лариса Василівна, кандидат педагогічних наук, старший
викладач кафедри дошкільної освіти Педагогічного інституту Київського
університету імені Бориса Грінченка. Тема: «Хортинг, як філософія
здоров’язбереження».

Гарбузюк Ірина Вікторівна, науковий співробітник лабораторії фізичного
розвитку та здорового способу життя Інституту проблем виховання НАПН України.
Тема: «Особливості мережевої взаємодії суб’єктів формування просоціальної
поведінки підлітків-хортингістів».

Гончар Людмила Вікторівна, кандидат педагогічних наук, провідний науковий
співробітник лабораторії виховання в сім’ї та закладах інтернатного типу Інституту
проблем виховання НАПН України, старший науковий співробітник. Тема:
«Педагогічні умови формування у молодших підлітків цінності життя у взаємодії
школи і сім'ї з використанням філософії хортингу».
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Гриценок Людмила Іванівна, науковий співробітник лабораторії трудового
виховання Інституту проблем виховання НАПН України. Тема: «Формування
вольових якостей молодших школярів-хортингістів».

Грітчина Анна Іванівна, старший співробітник лабораторії виховання в сім’ї
та закладах інтернатного типу Інституту проблем виховання НАПН України,
кандидат педагогічних наук. Тема: «Технологія виховання відповідальності підлітків
інтернатних закладів: педагогіка хортингу».

Докукіна Олена Михайлівна, вчений секретар Інституту проблем виховання
НАПН України, старший науковий співробітник, кандидат педагогічних наук. Тема:
«Партнерська взаємодія батьків і педагогів у формуванні національно-культурної
ідентичності підлітків-хортингістів у сучасних умовах».

Дорошенко Юлія Ігорівна, Барановська Вероніка Василівна, студентки
Університету державної фіскальної служби України. Тема: «Історія становлення та
розвитку хортингу в Україні».

Єжова Ольга Олександрівна, головний науковий співробітник лабораторії
фізичного розвитку та здорового способу життя Інституту проблем виховання НАПН
України, доктор педагогічних наук. Тема: «Теоретико-методичні основи
застосування інформаційно-комунікаційних технологій у формуванні просоціальної
поведінки підлітків».

Здоренко Нікіта Сергійович, студент Університету державної фіскальної
служби України. Тема: «Історичні передумови виникнення виду спорту – хортинг».

Змитрович Діана Ігорівна, студентка Університету державної фіскальної
служби України. Тема: «Український національний вид спорту – хортинг».

Зубалій Ніна Петрівна, кандидат психологічних наук, доктор філософії,
доцент кафедри практичної психології Інституту педагогіки і психології НПУ імені
М. П. Драгоманова. Тема: «Особливості становлення професійності хортингістів у
процесі фахової підготовки».

Івашко Анастасія Олександрівна, студентка Університету державної
фіскальної служби України. Тема: «Хортинг – історія становлення та розвитку
національного виду спорту України».

Казакова Анна, студентка Харківського національного університету
радіоелектроніки. Тема: «Хортинг – національний бренд України у світі».

Кириченко Валентина Іванівна, докторантка Інституту проблем виховання
НАПН України Інституту проблем виховання НАПН України, кандидат педагогічних
наук, старший науковий співробітник. Тема: «Ціннісно-змістове насичення
освітнього середовища закладу загальної середньої освіти (з елементами хортингу)».

Кондратець Інна Вікторіна, кандидат педагогічних наук, старший викладач
кафедри дошкільної освіти Педагогічного інституту Київського університету імені
Бориса Грінченка. Тема: «Хортинг, як засіб виховання вольової сфери дошкільників».

Луценко Вікторія Олександрівна, науковий співробітник лабораторії дошкільної
освіти і виховання Інституту проблем виховання НАПН України. Тема: «Формуємо
соціально-комунікативну компетентність у процесі взаємодії дитини і дорослого».

Мельник Наталія Іванівна, доктор педагогічних наук, доцент кафедри
дошкільної освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса
Грінченка. Тема: «Хортинг як ефективний засіб формування лідерських якостей
особистості».

Микитенко Марія Степанівна, аспірант Інституту проблем виховання НАПН
України. Тема: «Профілактика девіантної поведінки неповнолітніх засобами
спортивно-оздоровчих занять з хортингу».



16

Морін Олег Леонідович, старший науковий співробітник лабораторії трудового
виховання Інституту проблем виховання НАПН України, кандидат педагогічних наук,
старший науковий співробітник. Тема: «Трудове виховання молодших школярів
засобами хортингу».

Мусієнко Ярослав Андрійович, студент Університету державної фіскальної
служби України. Тема: «Хортинг – бойове спортивне мистецтво України».

Назаренко Юлія, студентка Харківського національного університету
радіоелектроніки. Тема: «Хортинг – національний бренд України у світі».

Недощак Володимир Степанович, старший викладач кафедри фізичного
виховання, спорту та здоров’я людини ННІСФБПР УДФСУ, майстер спорту. Тема:
«Формування морально-вольових якостей в студентів-хортингістів у процесі занять».

Новоселецька Ірина Едуардівна, аспірант Київського університету імені
Бориса Грінченка. Тема: «Розвиток художньо-творчих здібностей дітей-
хортингістів у початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладах».

Позднякова Ольга Олегівна, студентка Університету державної фіскальної
служби України. Тема: «Історія становлення та розвитку хортингу як національного
виду спорту України».

Половіна Олена Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент
кафедри дошкільної освіти Педагогічного інституту Київського університету імені
Бориса Грінченка. Тема: «Формування почуттєвої сфери особистості у контексті
засадничих ідей хортингу».

Ратинська Інна Василівна, аспірантка лабораторії громадянського і
морального виховання Інституту проблем виховання НАПН України. Тема:
«Інноваційні форми і методи виховання моральної відповідальності у позааудиторній
роботі ВНЗ (із використанням хортингу)».

Раціборський Назар Віталійович, студент Університету державної фіскальної
служби України. Тема: «Значення морально вольових якостей для виховання
студентів хортенгістів УДФСУ».

Рейпольська Ольга Дмитрівна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач
лабораторії дошкільної освіти і виховання. Тема: «Формуємо Я-соціальне у
хортингістів старшого дошкільного віку в умовах закладів дошкільної освіти».

Слинявчук Юлія Ігорівна, студентка Університету державної фіскальної
служби України. Тема: «Хортинг – історія становлення та розвитку національного
виду спорту України».

Стаднік Надія Вікторіна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент
кафедри дошкільної освіти Педагогічного інституту Київського університету імені
Бориса Грінченка. Тема: «Краєзнавчо-туристична діяльність, як чинник
гармонізації батьківсько-дитячих взаємин у хортингу».

Товкач Ірина Євгеніївна, кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри
дошкільної освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Б. Грінченка.
Тема: «Використання невербальних засобів спілкування в системі хортингу».

Хомич Олена Леонідівна, аспірантка Інституту проблем виховання НАПН
України. Тема: «Використання філософії хортингу в організаціно-педагогічних
умовах формування просоціальної поведінки учнів основної школи».

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 занять хортингом».
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Чунарьова Євгенія Ярославівна, студентка Університету державної фіскальної
служби України. Тема: «Правові аспекти визнання хортингу».

Шахрай Валентина Михайлівна, завідувач лабораторії виховання в сім’ї та
закладах інтернатного типу Інституту проблем виховання НАПН України, доктор
педагогічних наук. Тема: «Безпека особистості в структурі цінності життя
підлітків-хортингістів».

Шкляр Наталія Анатоліївна, науковий співробітник лабораторії дошкільної
освіти і виховання ІПВ НАПН України. Тема: «Теоретичні засади формування
соціальної обізнаності хортингістів дошкільного віку».

Шпак Мар’яна Іванівна, студентка Університету державної фіскальної служби
України. Тема: «Процес становлення та розвитку українського національного виду
спорту – хортинг і його вплив на сучасність».

Штика Андрій Русланович, студент Університету державної фіскальної
служби України. Тема: «Педагогіка хортингу для студентів УДФСУ».

Ясентюк Анастасія Сергіївна, студентка Університету державної фіскальної
служби України. Тема: «Українське національне єдиноборство – хортинг у ВНЗ».

Секція 6.
Медико-біологічні основи хортингу: рекреація, реабілітація та здоров’я

людини

Модератори: Єжова Ольга Олександрівна, головний науковий
співробітник лабораторії фізичного розвитку та
здорового способу життя Інституту проблем виховання
НАПН України, доктор педагогічних наук;
Головащенко, кандидат наук з фізичної культури і
спорту, доцент кафедри фітнесу, рекреації та
реабілітації ННІСФБПР УДФСУ

Городнича Катерина Віталіїна, Полюхович Аліна Дмитрівна студентки
Університету державної фіскальної служби України. Тема: «Вплив рухливої
активності та факторів зовнішнього середовища на збереження здоров’я у
студентів-хортингістів».

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: «Збереження здоров’я в хортингістів своєчасною профілактикою
основних стоматологічних захворювань у дитячо-юнацькому віці».

Зубалій Микола Дмитрович, старший науковий співробітник лабораторії
фізичного розвитку та здорового способу життя Інституту проблем виховання НАПН
України, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник. Тема:
«Ефективна форма підвищення рухової активності хортингістів у процесі
позакласної роботи».

Коцеруба Людмила Іванівна, старший викладач кафедри фізичного виховання,
спорту та здоров’я людини ННІСФБПР УДФСУ, кандидат у майстри спорту України.
Тема: «Влив занять із хортингу на здоров’я студентів УДФСУ».

Луценко Роберт Лаврентійович, старший викладач кафедри фітнесу,
рекреації та реабілітації ННІСФБПР УДФСУ. Тема: «Вплив фізичних вправ на основні
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групи м’язів студентів-хортингістів».
Ляховець Олеся Олександрівна, кандидат педагогічних наук, суддя з хортингу

3 категорії, старших викладач кафедри дошкільної освіти Черкаського національного
університету імені Богдана Хмельницького. Тема: «Хортинг, як здоров’язхберігаюча
технологія в освітньому процесі дітей дошкільного віку».

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

Ребрина Андрій Анатолійович, аспірант Хмельницького національного
університету, Президент національної федерації шкільного хортингу України,
директор УФХ, майстер спорту України з хортингу. Тема: «Популяризація здорового
способу життя та формування фізичних якостей в процесі занять хортингом».

Серветник Андрій Володимирович, старший викладач кафедри фітнесу,
рекреації та реабілітації ННІСФБПР УДФСУ. Тема: «Застосування спортивних ігор у
хортингу для зміцнення здоров’я та розвитку у студентської молоді фізичних якостей».

Фісюк Еліна Володимирівна, студентка Університету державної фіскальної
служби України. Тема: «Вплив занять з хортингу на здоров’я студентів УДФСУ».

Хоменко Валерій Олександрович, методист, старший викладач, вчитель вищої
категорії Ірпінського державного коледжу економіки та права. Тема: «Впровадження
вправ коригуючої гімнастики та оздоровчого хортингу в період реабілітації студентів
коледжу».

Чаплигін Василь Петрович, кандидат наук з фізичного виховання і спорту,
доцент кафедри фітнесу, рекреації та реабілітації ННІСФБПР УДФСУ. Тема: «Рухлива
активність та фактори зовнішнього середовища, як вимоги формування здоров’я
студентів-хортингістів».

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

Секція 7.
Європейські та вітчизняні вектори фізичної культури і спорту

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 фізичного
виховання, спорту та здоров’я людини ННІСФБПР
УДФСУ

Алєксєєнко Тетяна Федорівна, доктор педагогічних наук, Завідувач
лабораторії соціальної педагогіки Інститут проблем виховання НАПН України.
Тема: «Ціннісний зміст способу життя сім’ї як важливий чинник виховання
здорових поколінь».

Білоцерківська Катерина Олександрівна, студентка Університету державної
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фіскальної служби України. Тема: «Айкідо як шлях гармонії енергії або духу».
Бінецький Дмитро Олександрович, старший викладач кафедри фізичного

виховання та єдиноборств Національного педагогічного університету імені
М. П. Драгоманова, майстер спорту. Тема: «Критерії та показники вихованості у
молодших підлітків прагнення до самостійності в процесі занять спортивно-ігровою
діяльністю».

Войтенко Святослав Юрійович, студент Університету державної фіскальної
служби України. Тема: Український національний вид спорту – хортинг.

Губницька Юлія Семенівна, кандидат технічних наук, старший викладач
кафедри медіа систем і технологій Харківського національного університету
радіоелектроніки. Тема: «Оцінювання технічних дій в національному виді
єдиноборств – хортингу у змагальному розділі «Двобій».

Гулай Віктор Степанович, заступник директора ННІСФБПР з виховної
роботи, голова ревізійної комісії Київського обласного відділення НОК України.
Тема: «Спортивні змагання з хортингу – профорієнтаційна робота професорсько-
викладацького складу ННІСФБПР УДФСУ».

Змитрович Діана Ігорівна, студентка Університету державної фіскальної
служби України. Тема: «Український національний вид спорту – хортинг».

Касіч Наталія Петрівна, старший викладач кафедри фізичного виховання та
єдиноборств Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова,
майстер спорту. Тема: «Виховання цілеспрямованості старших підлітків у
фізкультурно-оздоровчій діяльності».

Коцюба Сергій Юрійович, методист, старший викладач, вчитель вищої категорії
Ірпінського державного коледжу економіки та права. Тема: «Значенння вивчених
прийомів гри «Волейбол» під час змагань студентів коледжу».

Красько Василина Василівна, студентка Університету державної фіскальної
служби України. Тема: «Айкідо – бойове мистецтво чи релігія?»

Литвиненко Андрій Миколайович, кандидат наук з фізичного виховання та
спорту, доцент кафедри фізичного виховання Харківського національного
університету радіоелектроніки. Тема: «Характеристика технічних дій у хортингу в
розділі «Двобій».

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 ННІСФБПР УДФСУ, 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: «Правове регулювання організації та проведення
спортивних змагань».

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

Рагозіна Вікторія Валентинівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий
співробітник, провідний науковий співробітник лабораторії дошкільної освіти і
виховання Інституту проблем виховання НАПН України. Тема: «Спортивні ігри у ДНЗ,
як засіб формування соціально-активної особистості старшого дошкільника».

Рябіна Світлана Анатоліївна, старший викладач кафедри фізичного
виховання, спорту та здоров’я людини ННІСФБПР УДФСУ, майстер спорту СРСР.
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Тема: «Сучасні європейські вектори розвитку студентського спорту».
Savchenko Anatoliy, candidate of pedagogical sciences, Associate Professor of the

Department of modern European languages, University of SFS (Ukraine). Thema: «Culture
and sport practices».

Шаповалюк Іванна Олександрівна, студентка Університету державної
фіскальної служби України. Тема: «Бойові мистецтва світу».

Hetis David, доктор університету Givat Vaschihton (Israel). Thema:
«Європейський рівень фізичної культури і спорту в університетах Ізраіля».

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, 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 Університету державної
фіскальної служби України.

Діхтяренко Зоя Михайлівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри
фізичного виховання, спорту та здоров’я людини ННІСФБПР УДФСУ, 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, 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.

Тимчик Микола Валерійович, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент
кафедри теорії та методики фізичного виховання Національного педагогічного
університету імені М. П. Драгоманова, майстер спорту України з хортингу.

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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