НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ
І СПОРТУ УКРАЇНИ
ФАКУЛЬТЕТ ЗДОРОВ’Я, ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА ТУРИЗМУ
КАФЕДРА ПСИХОЛОГІЇ І ПЕДАГОГІКИ

Звіт про проведення
ІІI Всеукраїнської наукової електронної конференції
«Актуальні проблеми психолого-педагогічного супроводу
та розвитку суб’єктів спортивної діяльності»
23 жовтня 2020 року на базі кафедри психології і педагогіки
факультету здоров’я, фізичного виховання та туризму Національного
університету фізичного виховання і спорту України відбулася
ІІI Всеукраїнська наукова електронна конференція «Актуальні проблеми
психолого-педагогічного супроводу та розвитку суб’єктів спортивної
діяльності».
У конференції взяли участь 87 учасників, отримано 68 науковопедагогічних матеріалів за трьома науковим напрямами:
 Актуальні напрями психологічного забезпечення та супроводу у
фізичному вихованні і спорті – 46 учасників, 33 матеріали.
 Педагогічні аспекти підготовки та розвитку суб’єктів спортивної
діяльності – 16 учасників, 12 матеріалів.
 Рухова активність та психолого-педагогічні аспекти формування
здорового способу життя –23 учасники, 30 матеріалів.
Взяли участь 18 наукових установ та закладів освіти: Вінницький
державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського,
Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра
Довженка, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Дніпровський
національний університет імені Олеся Гончара, Загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів №18 Рівненської міської ради, Запорізький державний медичний
університет, Інститут психології імені Г.С.Костюка НАПН України,
Київський національний університет імені тараса Шевченка, Класичний
приватний університет (м. Запоріжжя), Львівський державний університет
фізичної культури ім. Івана Боберського, Рівненський державний
гуманітарний університет, Рівненський обласний інститут післядипломної
педагогічної освіти, Сумський державний педагогічний університет
імені А. С. Макаренка, Східноєвропейський національний університет імені
Лесі Українки (м. Луцьк), Університет Григорія Сковороди у Переяславі,
Федерація гандболу України, Харківська гуманітарно-педагогічна академія
та інші.

У матеріалах конференції проаналізовано актуальні проблеми
психологічного забезпечення та супроводу спортсменів, особливості
формування
побудови
психофізіологічних
станів,
особливості
психоемоційних станів, охарактеризовано проблематику і мотиваційний
аспект підготовки та розвитку суб’єктів спортивної діяльності, досліджено
психолого-педагогічні аспекти, організаційно-педагогічні, професійно
важливі якості тренерів та спортсменів, концептуальні підходи до системи
організації здоров’язбережувальної освіти, психологічні умови та вплив
рухової активності на збереження здоров’я в сучасному просторі.
За результатами конференції сформовано збірник, а учасники
конференції отримали сертифікати.
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