
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ 

 І СПОРТУ УКРАЇНИ 

ФАКУЛЬТЕТ ЗДОРОВ’Я, ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА ТУРИЗМУ 

КАФЕДРА ПСИХОЛОГІЇ І ПЕДАГОГІКИ 

 

Звіт про проведення 

 ІV Всеукраїнської наукової електронної конференції 

 «Актуальні проблеми психолого-педагогічного супроводу 

 та розвитку суб’єктів спортивної діяльності» 

 

29 жовтня 2021 року на базі кафедри психології і педагогіки 

факультету здоров’я, фізичного виховання та туризму Національного 

університету фізичного виховання і спорту України відбулася                         

ІV Всеукраїнська наукова електронна конференція «Актуальні проблеми 

психолого-педагогічного супроводу та розвитку суб’єктів спортивної 

діяльності». 

У конференції взяли участь 108 учасників, отримано 85 науково-

педагогічних матеріалів за трьома науковим напрямами:  

 Актуальні напрями психологічного забезпечення та супроводу у 

фізичному вихованні і спорті – 51 учасник, 35 матеріалів. 

 Педагогічні аспекти підготовки та розвитку суб’єктів спортивної 

діяльності – 19 учасників, 18 матеріалів. 

 Рухова активність та психолого-педагогічні аспекти формування 

здорового способу життя –39 учасників, 32 матеріали. 

 

Взяли участь 27 наукових установ та закладів освіти: Академія 

Державної пенітенціарної служби (м. Чернігів), Білоцерківський 

національний аграрний університет, Вінницький державний педагогічний 

університет імені Михайла Коцюбинського, Глухівський національний 

педагогічний університет ім. О. Довженка, ДВНЗ «Ужгородський 

національний університет», Державний заклад Південноукраїнський 

Національний Педагогічний Університет імені К. Д. Ушинського, 

Дніпровський Національний Університет ім. О.Гончара,  Дніпропетровський 

державний університет внутрішніх справ, Ізмаїльський державний 

гуманітарний університет, Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН 

України, Інститут спеціальної педагогіки і психології ім. Миколи Ярмаченка 

НАПН України, КЗВО «Рівненська медична академія», Київський 

національний торговельно-економічний університет, Класичний приватний 

університет (м. Запоріжжя), Косівщинська спеціальна загальноосвітня 

школа-інтернат (Сумського р-ну, Сумської обл.), Львівський національний 

університет імені Івана Франка, Маріупольський державний університет, 

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана 

Хмельницького, Національний авіаційний університет (м. Київ), 

https://uni-sport.edu.ua/content/fakultet-zdorovya-fizychnogo-vyhovannya-ta-turyzmu


Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого Інститут 

підготовки юридичних кадрів для Служби безпеки України, Білоцерківський 

національний аграрний університет, Одеський національний університет 

імені І.І. Мечникова, Полтавський національний педагогічний університет 

імені В. Г. Короленка, Рівненський державний гуманітарний університет, 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, 

Харківська державна академія фізичної культури та інші. 

Взяли участь у роботі конференції в статусі доповідачів студенти 

магістратури та аспірантури: 

1. Дослідження стресових ситуацій на різних етапах спортивної діяльності у 

кваліфікованих гандболісток. 

Ганага Ольга Юріївна, Арнаутова Лілія Володимирівна, 

професор Петровська Тетяна Валентинівна –  науковий 

керівник аспіранток – канд. пед. наук, професор Петровська 

Тетяна Валентинівна. 

2. Вплив вигорання на успішність змагальної діяльності в спортивних танцях 

Васютяк Даяна Юріївна: науковий керівник – канд..пед.наук, 

професор Гринь Олександр Романович. 

3. Особливості прояву резистентності як фактору успішності змагальної 

діяльності у фігурному катанні на ковзанах  

Кущенко Ніна Валеріївна: науковий керівник – канд..пед.наук, 

професор Гринь Олександр Романович. 

4. Психологічна характеристика стилю керівництва тренера в дитячо-

юнацькому футболі  

Левчук Олександр Петрович: науковий керівник – 

канд. пед.наук., професор Воронова Валентина Іванівна. 

5. Теоретичне підгрунтя дослідження сумісності та спрацьованості партнерів 

в спортивній акробатиці 

Максимов Станіслав Дмитрович: науковий керівник – 

канд..пед.наук., професор Воронова Валентина Іванівна. 

6. Особливості розвитку впевненості спортсменів у фігурному катанні на 

ковзанах. 

Микитин Ірена Ігорівна: науковий керівник – канд. пед. наук, 

доцент Смоляр Ірина Іванівна. 

7. Типові переживання спортсменок під час виконання фігур обов’язкової 

програми в артистичному плаванні 

Новікова Анна Михайлівна: науковий керівник – канд. пед. наук, 

професор Петровська Тетяна Валентинівна. 

8. Формування впевненості як фактору, що визначає готовність спортсменів 

до змагань 

Онікієнко Марія Володимирівна: науковий керівник – 

канд..пед.наук, професор Гринь Олександр Романович. 

 



9. Феномен впевненості спортсменів як складова успішності спортивної 

діяльності (на прикладі скейтбордингу) 

Петруньок Дарина Ігорівна: науковий керівник – канд. пед.наук, 

доцент Толкунова Інна Вікторівна. 

10. Емоційна виразність в художній гімнастиці 

Ревунова Аліна Борисівна: науковий керівник – канд. пед.наук, 

доцент Толкунова Інна Вікторівна. 

11. Вплив емоційного стану дітей дошкільного віку на результативність 

засвоєння рухових навичок в художній гімнастиці на етапі початкової 

підготовки 

Ролінська Анастасія Сергіївна: науковий керівник – канд. пед. 

наук, професор Петровська Тетяна Валентинівна. 

12. Вплив індивідуальних особливостей особистості на надійність змагальної 

діяльності в художній гімнастиці 

Фотієва Вікторія Валеріївна: науковий керівник – канд. пед. 

наук, доцент Ковальчук Вікторія Іванівна. 

13. Проблеми дослідження психології адиктивної поведінки та її вплив на 

розвиток особистості 

Шишко Богдан Романович: науковий керівник – канд. пед.наук, 

доцент Толкунова Інна Вікторівна. 

 

У матеріалах конференції проаналізовано актуальні проблеми 

психологічного забезпечення та супроводу спортсменів, корекція 

психофізіологічних станів, особливості психоемоційних станів, чинники 

ефективної комунікації зі спортсменами, особливості впровадження 

інноваційних технологій, влив соціальної ізоляції, індивідуальних 

властивостей особистості на спортивну діяльність, досліджено психолого-

педагогічні аспекти формування здорового способу життя, проблеми 

дослідження психологічні умов та впливів на змагальну діяльність, рухову 

активність та збереження здоров’я в сучасному просторі. 

За результатами конференції сформовано збірник, а учасники 

конференції отримали сертифікати. 

 

 

 

 


