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І Н Ф О Р М А Ц І Й Н И Й   Л И С Т 

 
Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира 

Винниченка проводить 19–20 травня 2016 року ХІV Всеукраїнську студентську науково-

практичну конференцію «Актуальні проблеми фізичної культури, олімпійського й 

професійного спорту та реабілітації у навчальних закладах України» з обговоренням 

таких проблем: 

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

фізичного виховання і спорту, рекреації, валеології та фізичної реабілітації. 

2. Нетрадиційні і сучасні системи та методи оздоровлення. 

3. Інноваційні підходи до підвищення рівня здоров’я і формування здорового 

способу життя. 

4. Інтернет-технології у формуванні професійних навичок майбутніх фахівців з 

фізичного виховання і спорту, здоров’я і здорового способу життя різних груп населення. 

5. Професійне здоров’я і адаптивна фізична культура. 

6. Військово-патріотичне виховання сучасної молоді засобами фізичного виховання 

і спорту. 

 

Заявки на участь у конференції та матеріали для публікації надсилати на 

електронну адресу: о_minchuk@mail.ru до 15 квітня 2016 року.  

Статті слід оформляти в такому порядку: ім’я та прізвище автора та співавторів, 

науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали наукового керівника, 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, подавати в алфавітному порядку). Обсяг тексту – 5–7 сторінок. Шрифт 14 pt, 

інтервал 1,5 у форматі WORD; поля: ліве – 30мм, праве – 15мм, верхнє і нижнє – 20мм. 

Статті, які не відповідають вимогам, опубліковані не будуть. За зміст і 

достовірність поданих до друку наукових даних відповідальність несуть автори.  

Видання платне: вартість публікації – 20 гривень за кожну сторінку.  

Матеріали конференції будуть надруковані у збірнику наукових праць до початку 

роботи конференції. Збірники надсилаємо послугами «Нової пошти». 

 

Грошові перекази слід надсилати на картку Приватбанку № 4149 4978 5146 5916 на 

ім’я Радіонової Олени Леонідівни. Сканкопію квитанції про оплату надсилати на 

електронну адресу: о_minchuk@mail.ru. 

 

Телефон: +38066-111-55-64 Радіонова Олена Леонідівна 

   +38096-665-96-79 Мінчук Олена Леонідівна 

 

Оргкомітет конференції 

 

 

 

 

 



Оргкомітет конференції 
 

1. Язловецький Валентин Сергійович – кандидат педагогічних наук, почесний 

професор Кіровоградського державного педагогічного університету імені 

Володимира Винниченка. 

2. Турчак Анатолій Леонідович – кандидат педагогічних наук, професор, завідувач 

кафедри теорії і методики фізичного виховання Кіровоградського державного 

педагогічного університету імені Володимира Винниченка. 

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

кафедри теорії та методики олімпійського і професійного спорту Кіровоградського 

державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. 

4. Шевченко Ольга Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

теорії і методики фізичного виховання Кіровоградського державного педагогічного 

університету імені Володимира Винниченка. 

5. Нєворова Олена Валеріївна – кандидат наук з фізичного виховання та спорту, 

доцент кафедри теорії і методики фізичного виховання Кіровоградського 

державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. 

6. Фурсикова Тетяна Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

хореографічних дисциплін, образотворчого мистецтва та дизайну Кіровоградського 

державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка 

7. Маркова Олена Віталіївна – кандидат педагогічних наук, старший викладач 

кафедри теорії і методики фізичного виховання Кіровоградського державного 

педагогічного університету імені Володимира Винниченка. 

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

культури, спорту і захисту Вітчизни Комунального закладу «Кіровоградський 

обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя 

Сухомлинського». 

9. Радіонова Олена Леонідівна – викладач кафедри теорії і методики фізичного 

виховання Кіровоградського державного педагогічного університету імені 

Володимира Винниченка (технічний секретар). 

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

виховання Кіровоградського державного педагогічного університету імені 

Володимира Винниченка (технічний секретар). 

 

Заявка учасника 

Прізвище, ім’я, по батькові  _____________________________________________ 

Місце навчання ________________________________________________________ 

Науковий керівник (ПІБ, науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи) 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Поштова адреса ________________________________________________________ 

Телефон (робочий, домашній, мобільний) ___________________________________ 

E-mail:  ________________________________________________________________ 

Назва статті ___________________________________________________________ 

№ відділення «Нової пошти» _____________________________________________ 

 


