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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 
 

Шановні колеги! 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-

конференції з міжнародною участю «Науково-методичні основи використання 
інформаційних технологій в галузі фізичної культури і спорту», яка відбудеться 25 
травня 2018 на базі кафедри інформатики та біомеханіки Харківської державної академії 

фізичної культури. 

 

Робота конференції планується за такими напрямками: 

- Застосування інформаційних технологій у фізичному вихованні школярів та студентів. 

- Моделювання здорового способу життя та оздоровчих технологій засобами інформаційних 

технологій. 

- Інформаційне моделювання навчально-тренувального процесу в різних видах спорту. 

- Інформаційні технології медико-біологічних досліджень у фізичній культурі і спорті. 

- Комп’ютерні технології біомеханічного моделювання рухів людини. 

- Інформаційне забезпечення фізичного виховання та спорту. 

- Комп’ютерні психодіагностичні, психологічні та психофізіологічні системи в спортивній 

підготовці. 

- Комп’ютерні навчальні та контролюючі системи при підготовці фахівців з фізичного 

виховання та спорту. 

- Використання мультимедійних комплексів як засобу психолого-педагогічної підготовки 

фахівців в галузі фізичної культури і спорту. 

- Дистанційна освіта при підготовці фахівців в галузі фізичної культури і спорту. 

- Інформаційно-комунікаційні системи при вирішенні управлінських, соціологічних та 

філософських завдань фізичної культури і спорту. 

 
Участь у конференції – БЕЗКОШТОВНА, запрошуються викладачі, аспіранти, 

магістранти, студенти, вчителі, тренери, спортсмени та інші фахівці в галузі фізичної культури і 

спорту. Матеріали конференції будуть розміщені на сайті Харківської державної академії фізичної 

культури з 28 по 31 травня 2018 року. За результатами конференції буде видано електронний 

збірник наукових робіт та сертифікат учасника, розсилка яких здійснюватиметься після 

проведення конференції на електронну пошту учасників. Збірник наукових праць представлений 

на платформі Open Journal Systems (http://journals.uran.ua/itfcs/issue/view/6685) та індексується у 

Google Scholar. 

 

Для участі в конференції необхідно до 21 травня  2018 року подати наукову статтю на e-

mail: filenkolv@ukr.net 
 

 

Оргкомітет: 

+38(057) 705-23-07 – Ашанін Володимир Семенович 

(093) 66-55-010 – Філенко  Людмила Василівна 

(066) 83-52-055 – Петренко Юлія Іванівна 

http://journals.uran.ua/itfcs/issue/view/6685


ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ 

Обсяг: 3-5 сторінок; редактор WORD, у форматі *.doc; шрифт: Times New Roman 14; міжрядковий 

інтервал: 1,5, абзац – 1,25; поля сторінки: всі 2 см; таблиці та рисунки: шрифт 12, інтервал 1, чорно-білі, 

безпосередньо в тексті; формули: редактор формул MS Equation. 

 

СТРУКТУРА СТАТТІ  

Прізвище та ініціали авторів, вчений ступінь, звання; місце роботи чи навчання (назва установи 

чи організації, місто); назва (по центру, жирним, великі літери, не більше 12 слів); анотація мовою статті, 

2-3 рядки, курсив; ключові слова або словосполучення: 4-5; текст має включати наступні пункти: вступ 

(постановка проблеми, аналіз останніх досліджень і публікацій; зв’язок з науковими темами та 

напрямками); мета та завдання дослідження; матеріал і метоли дослідження; результати дослідження та їх 

обговорення (виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових 

результатів); висновки; перспективи подальших досліджень; література: 5-6 джерел за останні роки, із них 

2-3 у іноземних виданнях, включити фахові видання; відомості про авторів (українською, російською та 

англійською мовами): прізвище, ім’я, по-батькові (повністю); наукові ступені, вчені звання, місце та адреса 

роботи; ORCID; електронна адреса; контактні телефони. 

Автори несуть відповідальність за точність викладених фактів, посилань, статистичних даних, 

відсутність плагіату. Роботи мають бути оригінальними та раніше не опублікованими. 
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ВПЛИВ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ НА РОЗВИТОК КОГНІТИВНИХ ТА 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ЗДІБНОСТЕЙ СТУДЕНТІВ  

 

Анотація. У статті розкриваються питання використання інформаційних технологій навчання у 

студентів. Доведено, що під  впливом комп’ютерних навчальних програм підвищився рівень 

інтелектуального розвитку та  показників мислення  студентів. 
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