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Кафедра теорії і методики фізичного виховання Вінницького державного 
педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського запрошує взяти участь 
у II Всеукраїнській інтернет-конференції COLOR OF SCIENCE: «Перспективи, 
проблеми та наявні здобутки розвитку фізичної культури і спорту в Україні».

Метою проведення конференції є обговорення проблемних питань 
функціонування та розвитку галузі фізичне виховання і спорт, підвищення 
наукового рівня студентів, аспірантів, молодих вчених, пошук обдарованої молоді 
і стимулювання її творчого зростання.

За результатами роботи конференції буде видано збірник наукових статей, 
участь у роботі конференції буде засвідчена сертифікатом.

Наукові напрями:

1. Проблеми та перспективи фізичного виховання різних груп населення. 
Фізкультурно-оздоровча та рекреаційна діяльність в Україні.

2. Удосконалення процесу підготовки спортсменів різної кваліфікації.
3. Медико-біологічні аспекти фізичної культури і спорту.
4. Психолого-педагогічні проблеми фізичної культури та спорту на сучасному 

етапі.
5. Формування професійних компетенцій фахівців фізичної культури і спорту;
6. Біомеханічні та інформаційні технології у фізичному вихованні і спорті.
7. Становлення, сучасність і перспективи олімпійського руху в Україні та 

світі. Олімпійська освіта.
8. Актуальні проблеми адаптивного фізичного виховання. Шляхи 

впровадження інклюзивної освіти в сучасній школі.

Робочі мови конференції: українська, англійська.
Кінцевий термін подачі матеріалів: до 20 січня 2019 р.
Подати статті та авторську довідку (додаток 2) Ви можете на електронну адресу 
tmfvvinn.g, апаі 1. com



Редакційна колегія:

Дмитренко С.М.

Асаулюк І.О. 
Дяченко А.А. 
Яковлів B.J1. 
Хуртенко О.В. 
Бекас О.О.

голова колегії, кандидат наук з фізичного виховання і спорту, 
доцент;
кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент; 
кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент; 
кандидат педагогічних наук, доцент; 
кандидат психологічних наук, доцент; 
кандидат біологічних наук, доцент.

Форма участі у  конференції: заочна (стаття);
Видання наукових праць конференції: збірник статей буде сформований після 
проведення конференції і розміщений через ЗО календарних днів на сайті 
Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського 
за адресою -  http://vspu.edu.ua у розділі Наука: https://vspu.edu.ua/science/new- 
style/work.php

Вимоги до оформлення:
І

Структура (додаток 1):
Назва статті;
Прізвище Ініціали авторів (не більше 2-х);
Повна назва вищого навчального закладу (наукової установи), у якому навчається учасник 
конференції.
Анотація (мовою статті). 3-4 речення.
Вступ.
Мета дослідження.
Завдання дослідження.
Методи дослідження.
Результати дослідження та їх обговорення.
Висновки з даного дослідження.
Список використаної літератури (від 5 до 10 джерел за проблематикою дослідження). В 
алфавітному порядку, посилання в тексті робити у квадратних дужках, зазначаючи номер 
джерела та сторінку: [1, с. 17]. Перелік літератури оформлюється відповідно до існуючих 
стандартів бібліографічного опису.
Важливо: одноосібні статті студентів та магістрантів будуть публікуватись лише із 
зазначенням у авторській довідці - Прізвища. Ініціалів, наукового ступеня, вченого звання 
наукового керівника.
Технічні вимоги: обсяг статті - 3-5 сторінок друкованого тексту, шрифт Times New Roman, 
розмір -  14, інтервал -  1,5, абзацний відступ -  1,25 см, усі поля -  2 см у форматі .doc без 
переносів у словах, вирівнювання по ширині сторінки.
Ім’я файлу повинно включати прізвище автора та порядковий номер напрямку конференції 
(Приклад: Петров стаття З та П етровзаявкаЗ). Надсилаючи матеріали електронною поштою, 
у темі листа обов’язково вказуйте своє прізвище та перелік матеріалів, які цим листом 
надсилаються.
Робочі мови конференції: українська, англійська. Кінцевий термін подачі 
матеріалів: до 20 січня 2019 р. Подати статті та авторську довідку (додаток 2) 
Ви можете на електронну адресу tmfVvinn@gmail.com
Статті подаються в авторській редакції. Відповідальність за зміст поданих матеріалів несуть 
автори та їх наукові керівники. Науковий комітет залишає за собою право відхиляти статті, що 
не відповідають зазначеним вимогам.

http://vspu.edu.ua
https://vspu.edu.ua/science/new-
mailto:tmfVvinn@gmail.com


Додаток 1

ПЕДАГОГІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ РОЗВИТКУ ФІЗИЧНИХ ЯКОСТЕЙ У 
ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

Павленко В.П.
Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського

Анотація.
Вступ.
Мета дослідження.
Завдання дослідження.
Методи дослідження.
Результати дослідження та їх обговорення.
Висновки.
Список використаної літератури.

Додаток 2

Авторська довідка

на участь у II Всеукраїнській інтернет-конференції COLOR OF SCIENCE: 
«Перспективи, проблеми та наявні здобутки розвитку фізичної культури та

спорту в Україні»

Повна назва вищого навчального закладу________________________________________
Прізвище, ім’я, по батькові учасника __________________________________________
Прізвище, ім’я, по батькові наукового керівника, науковий ступінь, вчене звання______
Назва статті________________________________________________________________
Напрям (секція)_______________________________________________________________
Контактні телефони___________________________________________________________
E-mail (ОБОВ'ЯЗКОВО):______________________________ _______________________

Адреса оргкомітету:
21100, Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Острозького, 32 

Координатор -  Дяченко Анна Анатоліївна

Контакти: +38(063) 8806006 e-mail: tmfwinnffl gmail.com

Бажаємо творчих успіхів!




