
ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 9 

засідання лабораторії фізичного розвитку та здорового способу 

життя Інституту проблем виховання Національної академії 

педагогічних наук України 

від 30 вересня 2019 р. 

 

ПРИСУТНІ: співробітники лабораторії: О. І. Остапенко, 

В. І. Кириченко, О. О. Єжова,  Т. Є. Федорченко, В. Б. Нечерда, М. Д. Зубалій, 

Н. П. Касіч, Д. О. Бінецький, М. В. Тимчик, Б. Б. Шаповалов, С. В. Коновець, 

З. М. Діхтяренко, О. І. Ярош. 

СЛУХАЛИ:  

1. Про уточнення теми дисертаційного дослідження докторської 

дисертації Єрьоменка Едуарда Анатолійовича «Теоретико-методичні засади 

виховання фізичної культури та основ здоров’я студентів у процесі занять 

бойовим хортингом». 

ВИСТУПИЛИ:  

1. Федорченко Т. Є., доктор педагогічних наук, професор, яка 

підтримала формулювання теми дисертаційного дослідження докторської 

дисертації Єрьоменка Едуарда Анатолійовича «Теоретико-методичні засади 

виховання фізичної культури та основ здоров’я студентів у процесі занять 

бойовим хортингом» та зазначила актуальність дослідження у сучасних 

умовах фактичної війни на Сході України. 

2. Єжова О. О., доктор педагогічних наук, професор, яка 

представила на обговорення характеристику Єрьоменка Е. А., зазначаючи, 

що він є розробником національного виду спорту України хортингу і його 

вклад у розроблення діючих навчальних програм у заклади загальної 

середньої та вищої освіти. 

3. Коновець С. В. доктор педагогічних наук, професор, яка 

підтримала формулювання теми дисертаційного дослідження докторської 



дисертації Єрьоменка Едуарда Анатолійовича «Теоретико-методичні засади 

виховання фізичної культури та основ здоров’я студентів у процесі занять 

бойовим хортингом», зважаючи на необхідність в сучасних умовах розвивати 

фізичну культуру та основи здоров’я студентської молоді засобами бойового 

хортингу у процесі навчання в Університету державної фіскальної служби 

України та в інших закладах освіти в Україні. 

В ОБГОВОРЕННІ ВИСЛОВИЛИСЬ: Т. Є. Федорченко, 

С. В. Коновець, О. О. Єжова, В. Б. Нечерда, О. І. Остапенко, М. Д. Зубалій, 

М. В. Тимчик, Б. Б. Шаповалов. 

УХВАЛИЛИ:  

1. Рекомендувати тему докторської дисертації Єрьоменка Едуарда 

Анатолійовича в такому формулюванні «Теоретико-методичні засади 

виховання фізичної культури та основ здоров’я студентів у процесі занять 

бойовим хортингом». 

2. Клопотати перед вченою радою Інституту проблем виховання НАПН 

України щодо затвердження теми докторської дисертації Єрьоменка Едуарда 

Анатолійовича в такому формулюванні «Теоретико-методичні засади 

виховання фізичної культури та основ здоров’я студентів у процесі занять 

бойовим хортингом». 

 

 

 

Завідувач лабораторії                                     О. І. Остапенко 

 

Секретар                                                            О. І. Ярош 

 


