
Програма міжнародної науково-практичної конференції 
«Проблеми та перспективи розвитку спортивного плавання на сучасному 

етапі» 
20-22 вересня 2019 р., конференц-зал готелю «Фавор Парк»,  
м. Київ, вул. Маршала Конєва, 6.  

 

20 вересня 

9:00 – 11:00  Прибуття учасників, реєстрація. 
 
11:00 – 15:00  
Відкриття Конференції. Привітання.  
                                         Президент Федерації плавання України Власков А. А.  
 

Пленарні доповіді: 
1. Визначення основних тенденцій спортивного плавання у світі за 
результатами чемпіонату світу 2019 року.  
                                                 Керівник комплексної наукової групи збірної  
                                                 команди України з плавання Зубков М. Є. 
 
2. Програма Федерації плавання України з підвищення кваліфікації фахівців 
плавання «Спорт у сучасному суспільстві».  
                                                  Керівник комплексної наукової групи збірної  
                                                  команди України з плавання Зубков М. Є. 
 
3. Актуальність співробітництва мережі фітнес клубів «Sport Life» та 
Федерації плавання України.  
                                                  Представник мережі «Sport Life» 
 
4. Особливості формування організму у дітей та підлітків. Увага до такого 
фактору при складанні тренувального процесу.  
                                                  Д.м.н., професор Дорофєєва О. Є. 
 
5. Форсування підготовки у дитячо-юнацькому спорті та фактори 
забезпечення спортивного довголіття.  
                                                  К.пед.н., доцент  Яримбаш К. С. 
 
15:00 – 16:00  Перерва, обід, обговорення доповідей.  
 

Практична частина. 
16:00 – 17:30, центр спорту «Ліко».  
Майстер-клас «Вдосконалення техніки плавання: формування та розвиток 
ефективних навичок».  
                                                 Керівник комплексної наукової групи збірної  
                                                 команди України з плавання Зубков М. Є. 



21 вересня 
 

Пленарні доповіді: 
10:00 – 14:00 
1. Сучасна техніка та методика навчання виконання стартів і поворотів 
спортивного плавання. 
                                                 Керівник комплексної наукової групи збірної  
                                                 команди України з плавання Зубков М. Є. 
 
2. Передпатологічні та патологічні стани організму спортсмена у наслідок 
нераціонального планування тренувального процесу. Їх діагностика і  
корекція.   
                                                  Д.м.н., професор Дорофєєва О. Є. 
 
3. Досвід підготовки спортсменів юніорської вікової групи на прикладі 
чемпіонки Європи серед юніорів Анастасії Шкурдай.  
                                                  Заслужений тренер Республіки Білорусь  
                                                  Ясинович О. Я. 
 
14:00 – 16:00  Перерва, обід, обговорення доповідей.  
 

Практична частина. 
16:00 – 17:30, центр спорту «Ліко». 
Відкрите тренування: «Розвиток функціонального потенціалу на початку 
тренувального сезону»  
                                                 Керівник комплексної наукової групи збірної  
                                                 команди України з плавання Зубков М. Є. 
 
Майстер-клас «Невідкладна долікарська допомога в екстрених випадках». 
                                                    Експерт Товариства Червоного Хреста України                                                  
 
 

22 вересня 
 

Пленарні доповіді. 
 
10:00 – 13:00 
1. Практичне застосування методики аналізу змагальної діяльності (на 
прикладі дистанції 100 м в/ст чоловіки чемпіонату світу 2019 року) у процесі 
планування і контролю виконання тренувальних програм спортсменів 
високого класу.  
                                                 Керівник комплексної наукової групи збірної  
                                                 команди України з плавання Зубков М. Є. 
 



2. Засоби відновлення і підвищення працездатності у системі підготовки 
спортсменів-плавців.   
                                                   Д.м.н., професор Дорофєєва О. Є. 
 
3. Важливість ефективної взаємодії тренерів, спортсменів та їх батьків у 
тренувальному і змагальному процесах.  
                                                   К.пед.н., доцент  Яримбаш К. С. 
 
13:00  Підведення підсумків, закриття конференціїї.  
 
14:00 – 16:00  
Спільне засідання Президії і тренерської ради Федерації плавання України  
 
 
 


