
ІV ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВА 

ЕЛЕКТРОННА КОНФЕРЕНЦІЯ 

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО 

СУПРОВОДУ ТА РОЗВИТКУ 

СУБ’ЄКТІВ СПОРТИВНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ», 

29 ЖОВТНЯ 2021 РОКУ,  

М. КИЇВ 

 

 

 

Метою проведення є підвищення наукового рівня 

викладачів, молодих вчених, аспірантів, студентів, 

пошук обдарованої молоді і забезпечення її творчого 

зростання. 

Завдання конференції:  

- обмін науковим та практичним досвідом у галузі 

спортивної психології; 

- збереження та продовження традицій спортивної 

психології в професійному суспільстві; 

- встановлення творчих контактів, проведення діалогу 

та дискусії між провідними фахівцями і вченими галузі 

психології спорту, фізичної культури, спортивної 

педагогіки  та суміжних галузей сфери фізичної 

культури та спорту; 

- сприяння розвитку співробітництва між 

навчальними закладами та встановлення професійно-

ділових відносин серед викладачів, науковців, студентів. 

 

 

 

НАУКОВІ НАПРЯМИ: 

1. Актуальні напрями психологічного 

забезпечення та супроводу в фізичному 

вихованні і спорті. 

2.  Педагогічні аспекти підготовки та 

розвитку суб’єктів спортивної діяльності. 

3. Рухова активність та психолого-

педагогічні аспекти формування здорового 

способу життя. 

 

ВИМОГИ ДО МАТЕРІАЛІВ, ЩО 

ПОДАЮТЬСЯ НА КОНФЕРЕНЦІЮ: 

Обсяг - 1-2 сторінки друкованого тексту 

формату А4. Редактор - 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 - по ширині сторінки. 

Абзацний відступ - 10 мм. 

Назва файлу з матеріалами повинна 

включати: науковий напрям, прізвище автора, 

2021 рік. 

Приклад: 2_Шевченко_2021 

Назва тексту друкується великими 

літерами посередині першого рядка без 

крапки, нижче через один інтервал (по 

центру) маленькими літерами - прізвище та 

ім’я автора (авторів), вчене звання, повна 

назва місця роботи. Далі, через один інтервал, 

з абзацного відступу - текст. Список 

використаних джерел розміщується 

наприкінці. Слово «Література» не пишеться і 

оформлюється стилем Vancouver. 
У кінці статті навести: прізвище, ім’я, по 

батькові автора(ів), вчене звання; контактний 

e-mail та телефон; повну назву місця роботи. 

Зразок тези Додаток 1. 

 

 

До матеріалів обов'язково додати заявку, 

яка прикріплюється окремим файлом (зразок 

Додаток 2).  

Робочі мови конференції: українська, 

англійська. 

 

КІНЦЕВИЙ ТЕРМІН ПОДАЧІ МАТЕРІАЛІВ: 
30 ВЕРЕСНЯ 2021 РОКУ. 

 

Участь у конференції – БЕЗКОШТОВНА! 

 

Оргкомітет залишає за собою право на 

редагування, скорочення та відхилення тез, 

зміст та структура яких не відповідатимуть 

вказаним вимогам. 

Матеріали будуть перевірятись 

на плагіат. 

Організаційний комітет просить 

направляти заявки для участі за адресою:  

e-mail: uni-sport.kaf_ps_ped@ukr.net 

Контактні телефони: +38-097-881-56-82 

 

Отриманні матеріали будуть представлені 

в електронному збірнику конференції  для 

ознайомлення на сайті 

Національного університету фізичного 

виховання і спорту України 

(www.uni-sport.edu.ua) 

 
КИЇВ – 2021

http://www.uni-sport.edu.ua/


 

Додаток 1. 

 

НАЗВА ТЕЗИ 
Шевченко Віктор, Кухарчук Ірина 

Національний університет фізичного виховання і спорту України, м. Київ 
 

Актуальність дослідження. (новизна отриманих у процесі його проведення 

результатів, на основі яких можуть бути встановлені нові закономірності та визначені шляхи їх 

застосування). 
Результати дослідження. 
Висновок(ки). 
Зразок оформлення літератури: 

1. Анцупов АЯ, Шипилов АИ. Практическая психодиагностика: Методики и тесты. 

Москва: Издательский дом «Бахрах», 2001. 320с. 

2. Берон Р, Річардсон Д. Агрессия. Санкт -Петербург: «Питер», 2000. 250с.  

3 . Воронова ВІ, Ніколаєнко ВВ. Тренерський підхід до тренування юних футболістів // 

Теорія і методика фізичного виховання і спорту. 2014. Вип. 1. – С. 8-13. 

4. Воронова ВІ. Психологія спорту: навч. посібн. для студ. ВНЗ Київ: Олімпійська 

література; 2007. 298 с. 

5. Иванов ВА. Интегральная подготовка в структуре тренировочного процесса 

квалифицированных регбистов [автореферат дисертації]. Москва, 2004. 26 с. 

6. Іванов ВВ. Комплексный контроль в подготовке спортсменов // Теория и практика 

физической культуры. Москва, 1997. Вип. №9.  

 

Науковий керівник: 

доц. Ковальова Т.К. 

 

Шевченко Віктор Вікторович, viktor@ukr.net, (099) 999-99-99; Кухарчук Ірина 

Анатоліївна, irina@ukr.net, (067) 777-77-77; Національний університет фізичного 

виховання і спорту України. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:irina@ukr.net


Додаток 2. 

 

Заявка 

учасника ІV Всеукраїнської наукової електронної конференції «Актуальні проблеми 

психолого-педагогічного супроводу та розвитку суб’єктів спортивної діяльності» 

 

Прізвище 

автора/авторів 

Шевченко Кухарчук 

Ім’я Віктор Ірина 

По-батькові Вікторович Анатоліївна 

Місце роботи, навчання (повна 

назва) 

Національний університет 

фізичного виховання і 

спорту України 

Національний 

університет фізичного 

виховання і спорту 

України 

Факультет 
здоров’я, фізичного 

виховання та туризму 
спорту та менеджменту 

Кафедра психології і педагогіки 
спортивних єдиноборств 

та силових видів спорту 

Студент курсу  IV 

Аспірант курсу II  

Науковий керівник доц. Ковальва Тетяна Миколаївна 

Посада викладач  

Вчене звання  -  

Напрям роботи Конференції 
1. Актуальні напрями психологічного забезпечення та 

супроводу в фізичному вихованні і спорті 

Назва статті 
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЯВУ АГРЕСИВНОСТІ 

В СПОРТИВНИХ ІГРАХ 

Адреса роботи, навчання 

вул. Фізкультури, 1,  

м. Київ-150, 03150, 

Україна. 

 

Мобільний телефон (099) 999-99-99 (067) 777-77-77 

E-mail viktor@ukr.net  

 

 

 

Завідувач кафедри психології і педагогіки                                          Т.В. Петровська 


