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«Спорт та фізичне виховання у закладах вищої освіти.
Сучасність та майбутнє»

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Запрошуємо взяти участь у роботі Всеукраїнської інтернет - конференції «Спорт та

фізичне виховання у закладах вищої освіти. Сучасність та майбутнє», що відбудеться у
м.Запоріжжя 12-14 жовтня 2021р. у Національному університеті «Запорізька політехніка» за
сприяння та підтримці Запорізької обласної державної адміністрації та Федерації спортивної
аеробіки України. Мета конференції – обговорити загальні наукові підходи до оцінки впливу
занять фізичним вихованням на функціональний стан організму, проблеми пошуку шляхів
підвищення ефективності учбового процесу, проблеми студентського спорту тощо.

Учасники конференції отримують сертифікати

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ
 нові педагогічні технології в галузі фізичного виховання та спорту;
 нетрадиційні засоби фізичної культури;
 дослідження функціонального стану організму у навчальному процесі з
фізичного виховання;

 спорт вищих досягнень у ЗВО;
 сучасні технології в навчальному процесі з фізичного виховання та спорту;
лікарський контроль та фізичне виховання у спеціальному медичному відділенні;
адаптивне фізичне виховання людей з особливими потребами.

КОНТРОЛЬНІ ТЕРМІНИ
Прийом заявок та тез доповідей – до 27.09.2021 р.
Розсилання запрошень учасникам конференції - до 30.09.2021р.
Реєстрація учасників конференції 12.10.2021 р

з 9.00 до 10.00
Відкриття конференції 12.10.2021 р

о 10.00.

УМОВИ УЧАСТІ І ПУБЛІКАЦІЇ МАТЕРІАЛІВ

Для участі у конференції необхідно направити до Оргкомітету:
 заявку за формою, що додається;
 тези доповіді
До програми будуть включені матеріали, відібрані Програмним комітетом.

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ

Голова Організаційного комітету - Атаманюк С.І.,
відповідальний секретар - Голєва Н.П.
Члени Організаційного комітету – Кокарева С.М., Терьохіна О.Л., Кубатко А.І.

Атаманюк С.І. зав.кафедри ФКОНВС НУ «Запорізька політехніка»,
к.н.з фіз.виховання і спорту, доц.

Висоцька Н.І. нач. патентно-інформаційного відділу НУ «Запорізька
політехніка»

Голєва Н.П. старш. викл. кафедри ФКОНВС НУ «Запорізька
політехніка»



Начальник патентно-інформаційного відділу
НУ «Запорізька політехніка» - Висоцька Н.І.

КОНТАКТИ
Відповідальний секретар Оргкомітету –
Голєва Наталя Павлівна: ( golevanuzp@gmail.com); тел. (093) 920-05-69
Адреса:
НУ «Запорізька політехніка»,
кафедра ФКО НВС,
вул.Жуковського. 64,
м. Запоріжжя,
69063.
Оргкомітет Всеукраїнської інтернет-конференції «Спорт та фізичне виховання у

закладах вищої освіти. Сучасність та майбутнє», Голєва Н.П.
Патентно-інформаційний відділ НУ «Запорізька політехніка» – Висоцька Наталія

Іванівна
тел. (061) 769-82-35

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ
Текст повинен бути набраний українською чи англійською мовами у текстовому

редакторі Word на форматі А5(148-210). Орієнтування сторінки книжкове, поля: верхнє – 20,
нижнє – 25мм. Ліве – 20мм, праве – 15мм. Абзац – 10мм. Одинарний міжстроковий інтервал.
Шрифт -Times New Roman - 10pt.

Послідовність розміщення матеріалу тез:
 індекс УДК;
 прізвища та ініціали авторів;
 наукова ступінь, посади та місце роботи кожного з авторів;
 назва тез (посередині рядка великими жирними літерами);
 текст тез;
 перелік посилань (не обовязково).
У тезах необхідно чітко і послідовно викласти суть доповіді, нові і оригінальні

результати, які були отримані авторами.
Тези доповіді обсягом до двох сторінок надаються у сканованому (прим. з підписом

авторів тез) та електронному вигляді.

Приклад оформлення тез:

УДК .....
Петров В.І.1
СідоровС.В.2
1канд.мед.наук, доц.ЗМедТУ
2д-р техн. наук, проф. НУ «Запорізька політехніка»

(інтервал)
МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ У ФІЗИЧНОМУ САМОВИХОВАННІ
Текст ………………………………………………………....
……………………………………………………
(порожній інтервал)

Література
(порожній інтервал)
1. Кузнецов С.А. Психофизиология спорта . – М.: ФиС, 1987. – 250 с.

Не будуть опубліковані матеріали, що не відповідають тематиці, вимогам щодо
оформлення або надійшли пізніше зазначеного терміну.


