
 
 
 
 
 
 
 
 

IV Всеукраїнська електронна конференція з міжнародною участю 
 «ІННОВАЦІЙНІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ  ТЕХНОЛОГІЇ У ФІЗИЧНІЙ КУЛЬТУРІ, СПОРТІ, 

ФІЗИЧНІЙ ТЕРАПІЇ ТА ЕРГОТЕРАПІЇ 
 

Травень  2021 року, м Київ 
Кафедра інноваційних та інформаційних технологій у фізичній культурі і спорті Національного 

університету фізичного виховання і спорту України запрошує взяти участь  всіх бажаючих у 
щорічній IV Всеукраїнській електронній конференції з міжнародною участю «Інноваційні та 
інформаційні  технології у фізичній культурі, спорті, фізичній терапії та ерготерапії». 
https://forms.gle/HmXujHU17Bxm3YHq6  

 

 
Метою проведення науково-практичної конференції є підвищення наукового рівня викладачів, 

молодих вчених, аспірантів, студентів, пошук обдарованої молоді і забезпечення їхнього творчого 
зростання. 

За результатами роботи конференції буде видано електронний збірник наукових статей, участь 
у роботі конференції буде засвідчена сертифікатом. 
 

Наукові напрями:  

1. Сучасні інновації та інформаційні технології в системі підготовки спортсменів. 
2. Застосування сучасних інноваційних підходів та інформаційних технологій у фізичному 
вихованні різних груп населення, оздоровчо-руховій діяльності. 
3. Інноваційні технології в адаптивному фізичному вихованні та спорті. 
4. Використання сучасних інноваційних технологій у фізичній терапії, ерготерапії та спортивній 
медицині. 
5. Сучасні інформаційно-комунікаційні технології в освітньому процесі    
6. Актуальні проблеми розвитку кіберспорту. 
 

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська. 

Форма участі у конференції : заочна (стаття); 

Видання наукових праць конференції: збірник статей буде сформований після проведення 
конференції і розміщений через 30 календарних днів на офіційному веб-сайті Національного 
університету фізичного виховання і спорту України. у розділі «Репозитарій»:  http://reposit.uni-
sport.edu.ua/handle/787878787/45    

Кінцевий термін подачі матеріалів:  до 10 травня 2020 р.   
Подати статті та авторську довідку (додаток 2) Ви можете на електронну адресу 

(e-mail: itkonferenciya@gmail.com). 

https://forms.gle/HmXujHU17Bxm3YHq6
http://reposit.uni-sport.edu.ua/handle/787878787/45
http://reposit.uni-sport.edu.ua/handle/787878787/45
mailto:itkonferenciya@gmail.com


 
 

Вимоги до оформлення: 

Структура (додаток 1): 
Назва статті;  
Прізвище, ініціали авторів; 
Повна назва закладу вищої освіти (наукової установи), в якому навчається учасник 
конференції. 
Вступ.   
Мета роботи.  
Методи дослідження. 
Результати дослідження та їх обговорення.  
Висновки. 
Список використаних джерел  (до 5 джерел за проблематикою дослідження). В 
алфавітному порядку, посилання в тексті робити у квадратних дужках, зазначаючи 
номер джерела та сторінку: [1, с. 17]. Список використаних джерел, оформлюють за 
міжнародним стилем Ванкувер (Vancouver style).  
Технічні вимоги: обсяг - 1-2 сторінки друкованого тексту формату А4. Текстовий 
процесор - Microsoft Word. Шрифт - Times New Roman, розмір - 12 без переносів. 
Поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, ліве - 20 мм, праве - 20 мм. Міжрядковий 
інтервал - одинарний. Вирівнювання - за шириною сторінки. Абзацний відступ - 10 
мм. 
Ім’я файлу повинно включати прізвище автора та порядковий номер напрямку 
конференції (Приклад: Петров_стаття_3 та Петров_заявка_3). Надсилаючи матеріали 
електронною поштою, у темі листа обов’язково вказуйте своє прізвище та перелік 
матеріалів, які цим листом надсилаються. 
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.  
 
Кінцевий термін подачі матеріалів:  до 10 травня 2020 р.   
Подати статті та авторську довідку (додаток 2) Ви можете на електронну адресу (e-
mail: itkonferenciya@gmail.com). 
Статті подаються в авторській редакції. Відповідальність за зміст поданих матеріалів 
несуть автори та їх наукові керівники. Науковий комітет залишає за собою право 
відхиляти статті, що не відповідають зазначеним вимогам. 
 

mailto:itkonferenciya@gmail.com


 
Додаток 1 

 
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ З ФІЗИЧНОЇ 

КУЛЬТУРИ І СПОРТУ 
Сергієнко  К.М. 

Національний університет фізичного виховання і спорту України, Київ 
Вступ.   
Мета роботи.  
Методи дослідження. 
Результати дослідження та їх обговорення.  
Висновки. 
Список використаних джерел. 

1. Бишевець НГ, Сергієнко КМ, Голованова НЛ. Підготовка студентів закладів 
вищої освіти фізкультурного профілю до застосування методу експертних 
оцінок. Теорія і методика фізичного виховання. 2018;1:18-35. 

2. Лапутин АН, Кашуба ВА, Сергиенко КН. Технология контроля двигательной 
функции стопы школьников в процессе физического воспитания. Київ: Дія; 
2003. 68с. 

3. Сергієнко КМ, Строганов СВ. Профилактика нарушений опорно-рессорных 
свойств стопы баскетболистов на начальном этапе многолетней тренировки. 
Problemea ctualepriv indperfectionare as istemuluide in vatamintindomeniul 
culturiifizice: materialele conferintei stintifice intermationale. Сhisinau: USEFS. 
2013;461–4. 

 
Додаток 2 

 
Авторська довідка 

 
на участь у III Всеукраїнській електронній науково-практичній конференції з 

міжнародною участю «Інноваційні та інформаційні  технології у фізичній культурі, 
спорті, фізичній терапії та ерготерапії»,  

присвяченої 90-річчю НУФВСУ 
 

 
Назва публікації________________________________________________________ 
Номер наукового напряму (секція) ________________________________________ 
Повна назва вищого навчального закладу __________________________________ 
Прізвище, ім’я, по батькові учасника  _____________________________________ 
Контактні телефони ____________________________________________________ 
E-mail ________________________________________________________________ 

 
Адреса оргкомітету: 
вул. Фізкультури, 1, Київ-150, Україна, 03150 
Координатор –  Сергієнко Костянтин Миколайович 

        Контакти: +38(097) 9460312  e-mail: itkonferenciya@gmail.com) 
 

Бажаємо творчих успіхів! 
 

mailto:itkonferenciya@gmail.com

