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Кафедра теорії і методики фізичного виховання Центральноукраїнського державного 

педагогічного університету імені Володимира Винниченка спільно з обласним управлінням 

освіти, науки, молоді та спорту Кіровоградської ОДА та КЗ «Кіровоградський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти імені В. О. Сухомлинського» 29-30 травня 2020 року 

проводить ХХVІ Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Фізичне виховання і 

спорт в навчальних закладах України на сучасному етапі: стан, напрямки та перспективи 

розвитку» за такими напрямками: 

1. Теоретико-методичні, історичні, філософські, соціально-економічні аспекти підготовки 

фахівців з фізичного виховання, фізичної реабілітації та олімпійського і професійного спорту в 

навчальних закладах різного рівня і типу. 

2. Теоретичне обґрунтування оздоровчих стратегій і сучасних інноваційних технологій в 

професійній підготовці фахівців у сфері фізичного виховання, спорту та здоров’я людини. 

3. Валеологічні основи здорового способу життя дітей та молоді в закладах освіти. 

4. Сучасні вимоги щодо професійної підготовки фахівців з фізичної культури і спорту. 

5. Тенденції розвитку шкільної фізичної культури та спорту в сучасних умовах. 

6. Інноваційні підходи до викладання фізичної культури в закладах загальної середньої 

освіти. 

7. Сучасні тенденції інклюзивної освіти у фізичному вихованні. 

8. Військово-патріотичне виховання сучасної молоді засобами фізичного виховання. 

Заявки на участь у конференції, сканкопію квитанції про оплату та матеріали для 

публікації надсилати на електронну адресу: оlminchuk@gmail.com до 20 квітня 2020 року. В 

квитанції вказати призначення платежу: за участь у конференції. 

Вимоги до оформлення: ім’я та прізвище автора та співавторів (не більше 4-х), повна назва 

навчального закладу (вгорі справа); назва роботи (по центру, великими літерами, шрифт 

жирний); постановка проблеми, аналіз останніх досліджень і публікацій, виклад основного 

матеріалу, висновки і перспективи подальших розвідок, використані джерела (4–8 джерел в 

алфавітному порядку) відповідно до загальноприйнятих вимог до бібліографічного опису 

наукової літератури (ДСТУ 8302:2015). Обсяг тексту – 6–8 сторінок. Шрифт 14 pt, інтервал 1,5 у 

форматі WORD; поля: ліве – 30мм, праве – 15мм, верхнє і нижнє – 20мм. Мови конференції: 

українська, англійська, польська, російська. 

Статті, які не відповідають вимогам, опубліковані не будуть. За зміст, достовірність та 

доброчесність поданих до друку наукових даних відповідальність несуть автори. Повідомлення 

про прийняття статті до друку (чи відхилення) надсилається автору на електронну адресу. 

Організаційний внесок за участь у конференції складає 150 грн. і використовується на 

часткове покриття витрат з підготовки та проведення конференції, створення макета збірника 

наукових праць, видання обов'язкових до розсилки примірників збірки матеріалів конференції. У 

разі необхідності друкованого збірника вартість публікації – 30 гривень за кожну сторінку (без 

оргвнеску). Збірник отримує тільки перший автор статті. Збірники надсилаємо послугами «Нової 

пошти» за рахунок авторів. Для авторів, які мають науковий ступінь доктора наук або наукове 

звання професора – опублікування безкоштовне (у разі одноосібної публікації). Вартість 

сертифіката учасника конференції – 25 грн. (за необхідності). 

Грошові перекази слід надсилати на картку Приватбанку № 5168 7573 4899 1482 на ім’я 

Сундукової Ірини В’ячеславівни.  

Телефони для довідок: +38096-665-96-79, +38066-249-02-71 Мінчук Олена Леонідівна. 

 

Оргкомітет конференції 
 

 



Оргкомітет конференції 

 

1. Михида Сергій Павлович – доктор філологічних наук, професор, проректор з наукової 

роботи Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені 

Володимира Винниченка. 

2. Турчак Анатолій Леонідович – кандидат педагогічних наук, професор, декан факультету 

фізичного виховання Центральноукраїнського державного педагогічного університету 

імені Володимира Винниченка. 

3. Язловецький Валентин Сергійович – кандидат педагогічних наук, почесний професор 

Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира 

Винниченка. 

4. Грибан Григорій Петрович – доктор педагогічних наук, професор, академік Академії наук 

вищої освіти України, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри 

фізичного виховання та рекреації Житомирського державного університету імені Івана 

Франка. 

5. Конох Анатолій Петрович – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії 

та методики фізичної культури і спорту Запорізького національного університету. 

6. Шевченко Ольга Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри 

теорії і методики фізичного виховання Центральноукраїнського державного педагогічного 

університету імені Володимира Винниченка. 

7. Бондаренко Сергій Васильович – кандидат педагогічних наук, професор, завідувач 

кафедри теорії та методики олімпійського і професійного спорту Центральноукраїнського 

державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. 

8. Черній Валентина Петрівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії і 

методики фізичного виховання Центральноукраїнського державного педагогічного 

університету імені Володимира Винниченка. 

9. Шевченко Олександр Володимирович – начальник Кіровоградського обласного відділення 

(філії) Комітету ФВС МОН України. 

10. Коробов Микола Георгійович – завідувач науково-методичної лабораторії фізичної 

культури, спорту і захисту Вітчизни Комунального закладу «Кіровоградський обласний 

інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського». 

11. Сундукова Ірина В’ячеславівна – кандидат психологічних наук, старший викладач 

кафедри теорії і методики фізичного виховання Центральноукраїнського державного 

педагогічного університету імені Володимира Винниченка. 

12. Мінчук Олена Леонідівна – старший лаборант кафедри теорії і методики фізичного 

виховання Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені 

Володимира Винниченка (технічний секретар). 

 

 

Заявка учасника 

Прізвище, ім’я, по батькові ________________________________________________________ 

Науковий ступінь ________________________________________________________________ 

Вчене звання ____________________________________________________________________ 

Посада _________________________________________________________________________ 

Установа _______________________________________________________________________ 

Адреса учасника _________________________________________________________________ 

Телефон (робочий, домашній, мобільний) ____________________________________________ 

E-mail: __________________________________________________________________________ 

Форма участі (очна, заочна): _______________________________________________________ 

Секція конференції _______________________________________________________________ 

Тема доповіді ____________________________________________________________________ 

Необхідність друкованого збірника (так, ні) __________________________________________ 

Необхідність сертифіката (так, ні) __________________________________________________ 

№ відділення «Нової пошти», місто _________________________________________________ 


