ЗВІТ
ПРО ПРОВЕДЕННЯ
МІЖНАРОДНОГО СЕМІНАРУ
«СИСТЕМА ПІДГОТОВКИ ПЛАВЦІВ ВИСОКОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ»,
ПРИСВЯЧЕНОГО 85-РІЧЧЮ НУФВСУ
17 - 19 вересня 2014 року в Національному університеті фізичного
виховання і спорту України за ініціативи Національного олімпійського комітету
України та сприяння Федерації плавання України відбувся Міжнародний семінар
«Система підготовки плавців високої кваліфікації», присвячений 85-річчю
НУФВСУ.
Метою проведення семінару було підвищення кваліфікації тренерів
плавання та ефективності знань молодих спеціалістів і викладачів Національного
університету фізичного виховання і спорту України.
У семінарі взяли участь понад 100 тренерів та фахівців з плавання з різних
регіонів
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Національного університету фізичного виховання і спорту України.
З вітальними словами до учасників семінару звернувся президент
Федерації плавання України Дмитро Качуровський та член Виконкому НОК
України Володимир Платонов.
На семінарі з доповідями виступили: науковий директор лабораторії
спортивних наук Школи спорту Олімпійського комітету Італії Джіан Маріо
Мільяччіо, Італія («Розвиток сили у плаванні»), член Виконкому НОК України,
д.пед.н., професор Володимир Платонов («Система багаторічної підготовки
спортсменів», «Система безпосередньої підготовки до головних змагань року.
Сучасні підходи до розвитку рухових якостей»), президент Федерації плавання
України Дмитро Качуровський («Соціально-педагогічний потенціал спорту вищих
досягнень (на прикладі сучасного плавання)»), заслужений тренер України Ніна
Кожух («Педагогічні аспекти підготовки плавців високого класу»), завідувач
лабораторії стимуляції працездатності та адаптаційних реакцій у спорті вищих
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співробітник лабораторії стимуляції працездатності та адаптаційних реакцій у
спорті вищих досягнень НДІ НУФВСУ Височина Надія («Психологічний супровід
тренувальної та змагальної діяльності»).
В рамках семінару було проведено два круглих столи, на яких було
обговорено актуальні питання сучасної підготовки плавців, тенденції розвитку
плавання в Україні. Жваві дискусії серед учасників семінару, молодих
спеціалістів, тренерів з плавання викликала доповідь Володимира Платонова
«Система безпосередньої підготовки до головних змагань року. Сучасні підходи
до розвитку рухових якостей».
Учасникам семінару було презентовано книги Володимира Платонова
«Спортивное плавание: путь к успеху», «Периодизация спортивной тренировки.
Общая теория и её практическое применение».
Фотозвіт

