
ПОГОДЖЕНО  ЗАТВЕРДЖЕНО 

Президент Федерації біатлону України Президент НОК України  

В. М. Бринзак С.Н.Бубка 

 

“       ” травня 2016 р. 

 

“       ” травня 2016 р. 

 

ПРОГРАМА 

семінару тренерів України з біатлону   

(11 – 13.05.2016 р., м. Київ, РОУСБ “Конча-Заспа”) 

Зміст 

Дата, час та 

місце  

проведення  

П.І.П. лектора 

Перший день: 11.05.2016 р., РОУСБ “Конча-Заспа” 

Приїзд та реєстрація учасників семінару. 

 

09:00 – 10:30  

(хол актового 

залу) 

 

 

Відкриття семінару. 

Про підсумки спортивного сезону 2015-2016 рр. та 

завдання щодо підготовки збірних команд України  

в спортивному сезоні 2016 – 2017 рр. та до ХХIII 

зимових Олімпійських Ігор 2018 року в 

Пхьончхан. 

11:00 – 11:30 

(актовий зал) 

Бринзак В. М., 

президент Федерації 

біатлону України 

Про перспективи розвитку біатлону в Україні 11:30 12:15 Колупаєв Є.Ф., державний 

тренер з біатлону 

Лекція: “Стан та  проблеми підготовки 

спортсменів збірних команд України з біатлону в 

спортивних сезонах 2014-2016 рр. та подальші  

напрями підготовки  до офіційних міжнародних 

змагань”. 

12:15 – 13:15 Карленко В. П., провідний 

тренер з біатлону.  

канд. пед. наук,  

професор  

Лекція: “Сучасна система планування підготовки 

біатлоністів високого класу (на прикладі 

підготовки збірних команди Словенії та України з 

біатлону)”. 

14:30  – 15:15 Урош Велепець (Словенія) -  

старший тренер збірної 

команди України з біатлону 

(жінки) 

Лекція: Перспективні напрями підготовки збірної 

команди України з біатлону (чоловіки) до ХХIII 

зимових Олімпійських ігор 2018 року в  м. 

Пхьончхан (Республіка Корея). 

15:15 – 16:00 Юрай Санітра (Словаччина) 

- старший тренер збірної 

команди України з біатлону 

(чоловіки) 

Перерва 16:00 – 16:15  

Про підсумки підготовки збірної команди України 

(юніори) в спортивному сезоні 2015-2016 рр. 

16:15 – 17:30 Прима Р. Р. – старший 

тренер збірної команди 

України  

Про підсумки підготовки збірної команди України 

(юнаки) у II Юнацьких  зимових Олімпійських 

іграх 2016 року  в м. Ліллехаммері 

17:30 – 17:45 Ященко І.Л.   – старший 

тренер збірної команди 

України  

Круглий стіл з питань підготовки збірних команд 

України та організаційні питання щодо підготовки 

до спортивного сезону 2016-2017 рр.  

17:45 – за 

необхідністю 

Колупаєв Є.Ф. – державний 

тренер з біатлону, члени 

Федерації, працівники 

штатної збірної команди 

України з біатлону, 

запрошені 

 

 



 

 

 

Программу підготував                      В.П.Карленко 

Другий день: 12.05.2016 р.,  РОУСБ “Конча - Заспа” 

Лекція: “Особливості сучасної системи 

олімпійської підготовки”. 

09:00 – 09:45 Платонов В.М., доктор пед. 

наук,  

професор 

Лекція: “Тренування  спортсменів на етапі 

безпосередньої підготовки до змагань (на прикладі 

підготовки зірної команди України до чемпіонату 

світу 2017 року в м. Хохфільцен, 1100 м)”. 

09:45 – 10:00 Платонов В.М., доктор пед. 

наук,  

професор 

Круглий стіл. Запитання та відповіді. Обмін 

досвідом. 

10:30 – 11:30 

 

Платонов В.М., доктор пед. 

наук,  

професор, тренери, 

організатори, науковці 

Лекція: “Астма та спортивна діяльність”.   11:30 – 12:30 Доктор медицини Єва 

Тополе, Словенія 

 

РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ  Х позачергової 

Конференції Федерації біатлону України 

 

13:00 – 15:00 

(хол актового 

залу РОУСБ 

“Конча-

Заспа”) 

Карленко В.П., 

Бондарук Р.Р., 

Будзуляк Л., 

Седнєв С.А.,  

Ястребов М.І. 

Лекція: “Оцінка функціонального стану та 

резервних можливостей організму з 

використанням сучасних наукових методик”.  

12:30 – 13:30 

 

Майданюк О.В., 

канд. наук. з фіз. виховання і 

спорту, старший науковий 

співробітник ДНДІФКС 

Практичне заняття: Знайомство з сучасними 

науковими методами дослідження ДНДІФКС. 

15:00 – 16:00  Дрюков В.О., 

Майданюк О.В., 

канд. наук. з фіз. виховання і 

спорту, старший науковий 

співробітник ДНДІФКС 

Проведення Х позачергової Конференції 

Федерації біатлону України. 

15:30 – 16:30 

(актовий зал 

РОУСБ  

“Конча-

Заспа”) 

 

Бринзак В.М., 

Карленко В.П., 

Бондарук Р.Р., 

Грабовецький М.М. 

Третій день:  13.05.2016 р.,  РОУСБ “Конча - Заспа” 

Лекція: “Сучасні кардіопротектори в спорті”. 09:00 – 10:00 Гуніна Л.М.,  доктор біол. 

наук, завідувач лабораторії 

НДІ НУФВСУ 

Лекція: “Питання фармакологічного забезпечення 

в сучасному спорті”.  

10:00 – 11:00 Будь В.І. 

Презентація проекту нової програми  ДЮСШ. 11:30 – 12:30 Карленко В.П., 

Лазаренко М.Г.  

Обговорення пропозицій щодо внесення змін до 

Єдиної спортивної класифікації України. 

12:30  – 13:00 Мартинова Т.І.,  

старший тренер  


