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Організаційний комітет 

 

 

Чорнобаб  Іван Федорович  - голова організаційного комітету, кандидат        

педагогічних наук, доцент, зав. кафедрою фізичного виховання та психолого- 

педагогічних дисциплін Уманського НУС 

 

Осадча Лариса Анатоліївна- заступник голови організаційного комітету,  

 кандидат  психологічних наук, доцент кафедри фізичного виховання та 

психолого- педагогічних дисциплін Уманського НУС 

 

Бурба Володимир Іванович - член  організаційного комітету, старший 

викладач кафедри фізичного виховання та психолого- педагогічних дисциплін 

Уманського НУС 

 

Голубєв Юрій Володимирович- член  організаційного комітету,  старший 

викладач кафедри фізичного виховання та психолого- педагогічних дисциплін 

Уманського НУС 

 

Гребінюк Наталя Миколаївна- член  організаційного комітету, викладач 

кафедри фізичного виховання та психолого- педагогічних дисциплін 

Уманського НУС 

 

Колібабчук Віктор Вікторович - член  організаційного комітету,  викладач 

кафедри фізичного виховання та психолого- педагогічних дисциплін 

Уманського НУС 

 

Миронюк Василь Авксентійович- член  організаційного комітету, старший 

викладач кафедри фізичного виховання та психолого- педагогічних дисциплін 

Уманського НУС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10.30-11.00 

Привітання від Уманського національного університету садівництва 

Непочатенко Олена Олександрівна, доктор економічних наук, професор, ректор 

Уманського НУС 

 

Привітання від кафедри фізичного виховання та психолого- педагогічних 

дисциплін Уманського НУС 

Чорнобаб Іван Федорович, кандидат педагогічних наук, завідувач кафедрою 

фізичного виховання та психолого- педагогічних дисциплін 

   

 

11.00-13.00 

Виступи учасників конференції 

 

Психолого- педагогічні аспекти впровадження здоровя-збережувальних 

технологій  у студентів 

Грибан  Григорій Петрович, Заслужений діяч науки і техніки України, доктор 

педагогічних наук, профессор Житомирського державного університету ім. 

Івана Франка 

 

Впровадження інформаційних технологій в освітній процесс підготовки 

спортсменів в закладах вищої освіти 

 Грітченко Анатолій Григорович, доктор педагогічних наук, професор 

Уманського державного педагогічного університету ім. Павла Тичини 

 

Спорт як один із компонентів професійної освіти студентів 

Краснов Валерій Павлович, Заслужений працівник фізичної культури і 

спорту України, кандидат педагогічних наук, професор НУБІП 

 

Досвід впровадження спортивно-масової роботи в Національному  

університеті біоресурсів та природокористування України 

Пархоменко Вячеслав Кузьмович, заслужений тренер України, старший 

викладач, , НУБІП 

 

Проблеми організації центру студентського спорту в вищих  навчальних 

закладах 

Панченко Володимир Федорович, старший викладач Київського 

національного університету  ім. Тараса Шевченка 

 

Психолого- педагогічні умови підвищення спортивної активності студентів 

в процесі занять настільним тенісом 

Чорнобаб Іван Федорович, кандидат  педагогічних наук, доцент, завідувач 

кафедри фізичного виховання та психолого- педагогічних дисциплін 

Уманського НУС 

 

 

Психологічні аспекти підготовки бігунів на 400 м 



Осадченко Тетяна Михайлівна , кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

теорії і методики фізичного виховання Уманського державного педагогічного 

університету ім. Павла Тичини 

 

Професійно-прикладна фізична підготовка студентів засобами 

демократичних форм фізичної рекреації 

Цибульська Вікторія Вікторівна, кандидат наук з фізичного виховання та 

спорту, доцент кафедри теорії і методики фізичного виховання Уманського 

державного педагогічного університету ім. Павла Тичини 

 

Психолого-педагогічна підготовка гімнастів 1-го року навчання 

Маєвський Микола Іванович, кандидат наук з фізичного виховання та 

спорту, доцент Уманського державного педагогічного університету ім. Павла 

Тичини 

       

 Психологічне здоров’я та самоконтроль 

 Карасєвич Сергій Анатолійович, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри спортивних дисциплін Уманського державного педагогічного 

університету ім. Павла Тичини 

 

Психологічний супровід тренувальної та змагальної діяльності 

спортсменів 

 Ільченко Сергій Сергійович, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, 

старший        викладач кафедри спортивних дисциплін Уманського державного 

педагогічного університету ім. Павла Тичини 

 

Нейродинамічні функції спортсменів високого рівня кваліфікації ігрових 

видів спорту 

Пустовалов Віталій  Олексадрович,  кандидат наук з фізичного виховання та 

спорту, доцент кафедри спортивних  ігор Черкаського національного 

університету ім.Б. Хмельницького 

 

Соціально- психологічний портрет сучасного спортсмена 

Осадча Лариса Анатоліївна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри 

фізичного виховання та психолого- педагогічних дисциплін Уманського НУС 

 

Формування мотивації до вивчення іноземної мови у студентів- 

спортсменів міжнародного класу 

Комісаренко Наталя Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

завідувач кафедри української та іноземних мов Уманського НУС 

 

Сучасні підходи та методи до правового навчання спортсменів в контексті 

аграрної освіти  



Машковська Людмила Володимирівна, кандидат юридичних  наук, доцент, 

завідувач кафедри соціально-гуманітарних та правових дисциплін Уманського 

НУС 

 

Реалізація системного підходу до формування правової культури 

майбутніх спортсменів в умовах аграрного вузу 

Поліщук Олена Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

соціально-гуманітарних та правових дисциплін Уманського НУС 

 

Підвищення спортивної активності студентів 

Гребінюк Наталя Миколаївна, викладач кафедри фізичного виховання та 

психолого- педагогічних дисциплін Уманського НУС 

Психологічна підготовка спортсменів- волейболістів до змагань 

Голубєв Юрій Володимирович, старший викладач кафедри фізичного 

виховання та психолого- педагогічних дисциплін Уманського НУС 

 

Основи спортивної мотивації на початковому етапі багаторічної 

підготовки спортсменів гирьового спорту 

Бурба Володимир Іванович, старший викладач кафедри фізичного виховання 

та психолого- педагогічних дисциплін Уманського НУС 

 

Місце фізичного виховання в системі професійної освіти 

Миронюк Василь Авксентійович, старший викладач кафедри фізичного 

виховання та психолого- педагогічних дисциплін Уманського НУС 

 

Загальна психологічна підготовка спортсменів до змагань 

Колібабчук Віктор Вікторович,  викладач кафедри фізичного виховання та 

психолого- педагогічних дисциплін Уманського НУС 

 

Підготовка спортсменів- тенісистів в умовах сьогодення 

Жмуденко Яна Віталіївна, тренер з настільного тенісу, Німеччина 

 

Психофізичне відновлення тенісистів після змагань 

Жмуденко Ярослав Віталійович, майстер спорту міжнародного класу, член 

національної збірної України з настільного тенісу 

 

Психолого- педагогічні особливості підготовки спортсменів- початківців з 

настільного тенісу 

Колінчак Діана Юріївна, тренер з настільного тенісу школи ОДЮСШ 

«Динамо» 

 

 Психологія спорту 

Митрофанова Яна Вячеславівна, студентка 21-м групи факультету 

менеджменту Уманського НУС 

 

 Психологічні аспекти фізичної культури та спорту 



Горова Ірина Станіславівна, студентка 21 - м групи факультету менеджменту 

Уманського НУС 

       

Користь занять фізичною культурою на свіжому повітрі 

Устенко Світлана Петрівна, студентка 21-тм групи  факультету менеджменту 

Уманського НУС 

     

 Психологічна підготовка тенісистів в змагальний період 

Артюшенко Анастасія Ігорівна, студентка 12-а групи  факультету агрономія 

Уманського НУС 

 

 

13.00-13.30 

Підведення підсумків конференції. Закриття конференції 


