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Шановні колеги! 

 

Запрошуємо Вас взяти участь у регіональній науково-практичній онлайн-

конференції «Новітні теоретико-методичні й методологічні засади розвитку фізичного 

виховання і спорту». 

Організатор проведення онлайн-конференції – кафедра теоретико-методичних 

основ викладання спортивних дисциплін факультету фізичного виховання Полтавського 

національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка. 

 

Напрями роботи конференції: 

 

1. Ретроспективні напрями фізкультурно-спортивної діяльності. 

2. Сучасні технології фізичної та спортивної підготовки. 

3. Виховний потенціал фізичної культури і спорту. 

4. Формування здорового способу життя дітей та молоді. 

5. Досвід впровадження авторських методик фізичного виховання і спорту в 

закладах освіти. 

6. Пропаганда олімпійського руху на Полтавщині. 

 

Умови та форми участі 

Запрошуємо до участі науковців, методистів, директорів, викладачів, учителів, 

аспірантів, магістрів. Матеріали конференції будуть опубліковані у збірнику 

конференції. 

Робочі мови: українська, російська. 

Для участі в конференції необхідно до 26 квітня 2021 року подати до оргкомітету 

такі матеріали: 

•  заявку (зразок додається); 

•  текст тез доповіді на електронну адресу; 

•  електронну копію квитанції про сплату організаційного внеску. 

Заявка і тези надсилаються на адресу irina-taranenko@ukr.net двома файлами, вкладеними 

в один лист.  

Назви файлів підписувати українською мовою з вказівкою прізвища першого 

автора в назві. Наприклад: Ярош_ І_ тези.doc для тез і Ярош_І_заявка doc для заявки. 

 

 

 



Вимоги до статей 

 

1. Орієнтовний обсяг тез – до 5 сторінок. Параметри сторінки: формат А4 

(210х297 мм), орієнтація – книжкова, поля – 2 см з усіх боків, вирівнювання за 

шириною, відступ першого рядка 1,5 см, інтервал між рядками – полуторний. Тип 

шрифту: Times New Roman, розмір – 14 пт. 

2. Структура статті: прізвище й ініціали автора (авторів) повністю (шрифт – 

напівжирний курсив, вирівнювання по правому краю) , повна назва організації (шрифт 

– напівжирний курсив, вирівнювання по правому краю), назва тез доповіді (великими 

літерами, шрифт – жирний, вирівнювання по центру). .  

3. Список використаної літератури (до 6 джерел). Відповідні посилання на 

використані літературні джерела подаються у квадратних дужках [3, с. 7]. Оформлення 

списку використаних джерел за ДСТУ 8302:2015. 

 
 

Редакційна колегія залишає за собою право відбору матеріалів і розміщення їх 

для публікації. 

 

Вартість участі в семінарі незалежно від обсягу статті – 50 грн.  
 

Матеріали та поштові перекази просимо надсилати за адресою координатора 

конференції: 

Тараненко Ірина Вадимівна 

Кафедра теоретико-методичних основ викладання спортивних дисциплін 

Факультет фізичного виховання 

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, 

вул. Остроградського, 2, м. Полтава, Україна, 36003 
 

З усіма питаннями просимо звертатися за адресою irina-taranenko@ukr.net або  

 

(050) 346-75-36 Тараненко Ірина Вадимівна 

 

 
ОРГКОМІТЕТ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Зразок оформлення тез доповідей 

 

Секція 2. Сучасні технології фізичної та спортивної підготовки. 
  

Коваленко Т. М., 
здобувач вищої освіти  

освітнього ступеня «Бакалавр»  

спеціальності 014.11Середня освіта 

(Фізична культура) 

ПНПУ імені В. Г.Короленка 

 

 Науковий керівник: Зайцева Ю. В.,  

доцент  

 кафедри теоретико-методичних основ  

викладання спортивних дисциплін 

ПНПУ імені В. Г.Короленка 
 

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СПОРТСМЕНІВ 

 

Текст 

 

Література 

 

1. Айунц Л.Р. Основи атлетизму: навчально-методичні матеріали. Житомир: Вид-во 

ЖДУ ім. І. Франка, 2011. 80с. 

2. Волков В. Л. Основи теорії та методики фізичної підготовки студентської молоді: 

навчальний посібник. К.: Освіта України, 2008.  256 с. 

3. Шиян Б.М. Теорія і методика фізичного виховання школярів: підручник.  Тернопіль, 

Богдан, 2001. 271 с. 

 

  



 

Заявка 

на участь у науково-практичній онлайн-конференції  

«Новітні теоретико-методичні й методологічні засади розвитку  

фізичного виховання і спорту» 

Прізвище   

Ім’я, по-батькові   

Науковий ступінь   

Вчене звання   

Посада   

Назва організації, її адреса   

Адреса для листування (з індексом)   

Контактний телефон   

E-mail   

Секція (тематичний напрям  

Назва доповіді   


