
КАФЕДРА 
 інноваційних та інформаційних 

технологій у фізичній культурі і спорті  
Була утворена 1 липня  2016 року  

на базі кафедри кінезіології, яка має 
давню історію. Створення кафедри 
зумовлено потребою вдосконалення 
системи підготовки фахівців шляхом 
використання інформаційних 
технологій, розробки нових 
дидактичних і методичних 
концептуальних засад освіти. Для 
сучасного суспільства впровадження 
інноваційних технологій в освіту має 
не стільки теоретичне,  скільки 
прагматичне значення,  оскільки в 
умовах глобалізації воно стосується 
його історичного розвитку та 
перспектив, які пов’язані з так званими 
«високими технологіями». 

Сьогодні на кафедрі працюють 
висококваліфіковані науково-
педагогічні працівники, які викладають 
сучасні дисципліни, пов’язані з 
комп’ютерними технологіями, 
інноваціями у фізичній культурі і 
спорті, інформатизацією суспільства. 

Завідувач кафедри інноваційних та 
інформаційних технологій у фізичній 
культурі і спорті -  професор, доктор 
наук з фізичного виховання і спорту, 
заслужений працівник фізичної 
культури і спорту Шинкарук Оксана 
Анатоліївна. 

Практичною базою кафедри є три 
комп’ютерні класи, лабораторія теорії і 
методики спортивної підготовки та 
резервних можливостей спортсменів 
НДІ НУФВСУ. 
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Метою проведення I Всеукраїнської 

електронної науково-практичної конференції з 
міжнародною участю «Інноваційні та 
інформаційні  технології у фізичній культурі, 
спорті, фізичній терапії та ерготерапії» є 
підвищення наукового рівня викладачів, молодих 
вчених, аспірантів, студентів,  пошук обдарованої 
молоді і забезпечення їх творчого зростання. 
Завдання  Конференції:  

- підвищення рівня знань та наукової 
підготовленості спеціалістів для продовження 
досліджень в галузі «Фізична культура і спорт»; 
- обговорення низки актуальних питань у 
напрямку інноваційних та інформаційних  
технологій у фізичній культурі, спорті, фізичній 
терапії та ерготерапії для подальших наукових 
досліджень; 
- залучення провідних фахівців, молодих 
вчених та студентської молоді до проведення  
наукових досліджень зі спеціальності «Фізична 
культура і спорт»; 
- встановлення творчих контактів, діалогу та 
дискусії між провідними фахівцями і вченими 
сфери фізичної культури та спорту; 
- сприяння розвитку співробітництва між 
навчальними закладами та встановлення 
професійно-ділових відносин серед викладачів, 
науковців, здобувачів вищої освіти. 

Наукові напрями: 
1. Сучасні інновації в системі підготовки 
спортсменів. 
2. Застосування сучасних інноваційних підходів 
у фізичному вихованні різних груп населення, 
оздоровчо-руховій діяльності. 

3. Інноваційні технології в адаптивному 
фізичному вихованні та спорті. 
4. Використання сучасних інноваційних 
технологій у фізичній терапії, ерготерапії та 
спортивній медицині. 
5. Використання сучасних інформаційних 
технологій в галузі фізичної культури і спорту   
6. Сучасні інформаційні технології в системі 
підготовки фахівців у галузі фізичної культури та 
спорту. 
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. 
Матеріали доповіді надсилаються 

електронною поштою на адресу:  
e-mail: kiitfkis@gmail.com. 
Назва файлу з матеріалами повинна 

включати: 2018_прізвище автора_ 
номер наукового напряму. Приклад: 
2018_Петренко_2.  
Назва тексту друкується великими 

літерами посередині першого рядка без 
крапки, нижче через один інтервал (по 
центру) маленькими літерами - 
прізвище та ініціали автора (авторів), 
науковий ступінь, вчене звання, повна 
назва місця роботи. Далі, через 1 
інтервал, з абзацного відступу - текст. 
Посилання на літературу подаються у 
квадратних дужках. Після основного 
тексту наводиться список використаної 
літератури, оформлений за останніми 
вимогами. Слово «Література» не 

пишеться. Робочі мови конференції: 
українська, російська, англійська. Від 
кожного автора приймається не більше 
трьох тез! 

 
Кінцевий термін подачі 

матеріалів:  10 квітня 2018. 
До матеріалів обов'язково докладати 

заявку учасника за вказаною формою! 
 

Заявка на участь у  I Всеукраїнській 
електронній науково-практичній 

конференції з міжнародною участю 
«Інноваційні та інформаційні  
технології у фізичній культурі, 
спорті, фізичній терапії та 

ерготерапії» 
Назва публікації..……………….................  
Номер наукового напряму........................ 
Прізвище, ім'я, по батькові....................... 
Місце роботи/навчання .......................... 
Вчений ступінь/ вчене звання ................. 
Робочі: адреса, телефон, E-mail  

Організаційний комітет просить 
направляти заявки для участі за 
адресою: E-mail: kiitfkis@gmail.com 

Контактні телефони:  
+38 (097) 946 03 12 
Отриманні матеріали будуть 

представлені в електронному збірнику 
конференції  на сайті  Національного 
університету фізичного виховання і 
спорту України (www.uni-sport.edu.ua). 

Кожний учасник отримує сертифікат. 
 

Оргкомітет залишає за собою право на 
редагування, скорочення та 

відхилення матеріалів, зміст та 
структура яких не відповідатимуть 

вказаним вимогам. 
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