
ПІДСУМКОВА РЕЗОЛЮЦІЯ  

І Всеукраїнської електронної  конференції з міжнародною участю 

«Інноваційні та інформаційні технології у фізичній культурі, спорті, фізичній 

терапії та ерготерапії» 

 

 

19 квітня 2018 року в Національному університеті фізичного виховання і 

спорту України на базі кафедри інноваційних та інформаційних технологій у 

фізичній культурі і спорті було проведено І Всеукраїнську електронну 

конференцію з міжнародною участю «Інноваційні та інформаційні технології у 

фізичній культурі, спорті, фізичній терапії та ерготерапії». 

 Метою заходу було підвищення наукового рівня викладачів, молодих 

вчених, аспірантів, студентів, пошук обдарованої молоді й забезпечення її 

творчого зростання. 

Робота конференції здійснювалася за такими науковими напрямами: 

 Сучасні інновації в системі підготовки спортсменів. 

 Застосування сучасних інноваційних підходів у фізичному вихованні різних 

груп населення, оздоровчо-руховій діяльності. 

 Інноваційні технології в адаптивному фізичному вихованні та спорті. 

 Використання сучасних інноваційних технологій у фізичній терапії, 

ерготерапії та спортивній медицині. 

 Використання сучасних інформаційних технологій в галузі фізичної 

культури і спорту.  

 Сучасні інформаційні технології в системі підготовки фахівців у галузі 

фізичної культури та спорту. 

 В рамках конференції було проведено круглий стіл. В обговоренні взяли 

участь провідні вчені, професори, молоді науковці. 

 Компетентні доповіді запрошених гостей конференції привернули увагу 

великої аудиторії зацікавлених слухачів. Доповідачами розглянуто сучасний стан 

та проблеми сфери освіти, фізичної культури і спорту; системи підготовки 

фахівців, информатизації навчального середовища. 

 Модераторами круглого столу «Сучасні напрямки використання 

інформаційних та інноваційних технологій у практиці фізичної культури і 

спорту» виступили д.т.н., проф. Тесля Ю. М., к. фіз-мат. н., доц. Лапінський В. В., 

к.т.н. Іларіонов О. Є., д.фіз.вих., проф. Шинкарук О. А., к.т.н. Хлевна Ю. Л. 

 З привітальним словом виступив доктор наук з фізичного виховання і 

спорту, професор, перший проректор університету Дутчак Мирослав 

Васильович та доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор, завідувач 

кафедри інноваційних та інформаційних технологій у фізичній культурі і 

спорті Шинкарук Оксана Анатоліївна. 

 На круглому столі «Сучасні напрямки використання інформаційних та 

інноваційних технологій у практиці фізичної культури і спорту» в доповіді 

доктора технічних наук, професора, лауреата Державної премії України в галузі 

науки і техніки, декана факультету інформаційних технологій Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка, сертифікованого проектного 



менеджера рівня «А» Міжнародної асоціації управління проектами (IPMA) Теслі 

Юрія Миколайовича та кандидата технічних наук, асистента кафедри 

технологій управління факультету інформаційних технологій Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка, координатора проектів 

програми інформатизації Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка Хлевної Юлії Леонідівні було розглянуто сучасні тенденції галузі 

освіти, сучасні підходи управління проектами; проблеми навчання та підготовки 

професійних управлінців, які зможуть ефективно використовувати ресурси різних 

організацій. Фахівці ознайомили присутніх з досвідом роботи факультету 

Київського національного університету імені Т.Г. Шевченка. 

Кандидат технічних наук, доцент Київського національного університету 

імені Т.Г. Шевченка Іларіонов Олег Євгенович розкрив особливості 

використання електронного навчання у закладі вищої освіти та поділився 

досвідом щодо застосування вебінарів у навчальному процесі Національного 

університету імені Т.Г. Шевченка. 

Доповідь кандидата фізико-математичних наук, доцента кафедри математики 

Інституту педагогіки НАПН України Лапінського Віталія Васильовича було 

спрямовано на дослідження ретроспективи розвитку і взаємного впливу 

інформаційних технологій і освіти.  Професор, завідувач кафедри інноваційних та 

інформаційних технологій у фізичній культурі і спорті Національного 

університету фізичного виховання і спорту України Шинкарук Оксана 

Анатоліївна ознайомила аудиторію з  презентацією доповідача. 

Під час роботи круглого столу визначено актуальні питання та напрями 

співпраці щодо покращення якості освіти та підготовки кадрів для галузі фізичної 

культури і спорту. Проректор з науково-педагогічної діяльності Борисова Ольга 

Володимирівна зазначила необхідність інформатизації університету та залучення 

для спільних наукових проектів провідних науковців з інших закладів вищої 

освіти  і запросила доповідачів до розробки спільних проектів. 

 

За результатами конференції було підготовлено Матеріали I Всеукраїнської 

електронної науково-практичної конференції з міжнародною участю 

«Інноваційні та інформаційні технології у фізичній культурі, спорті, фізичній 

терапії та ерготерапії»,  до яких увійшли 69 тез доповідей. 

 

У роботі  наукового заходу  брали  участь 23  навчальні заклади: 

 

1. Академія неперервної освіти, Україна. 

2. Бердянський державний педагогічний університет, Бердянськ, Україна. 

3. Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла. 

Коцюбинського, Вінниця, Україна. 

4. Екологічний університет, Румунія. 

5. Запорізький електротехнічний коледж Запорізького національного технічного 

університету, ДЮСШ «Орбіта», Запоріжжя, Україна. 

6. Запорізький медичний університет, Запоріжжя, Україна. 



7. Запорізький національний університет, Запоріжжя, Україна.Запорізька 

медична академія післядипломної освіти, Запоріжжя, Україна. 

8. Івано-Франківський коледж фізичного виховання, Івано-Франківськ, 

Україна. 

9. Луцький національний технічний університет, Луцьк, Україна. 

10. 11. Львівський обласний центр краєзнавства, екскурсій  і туризму 

учнівської молоді, Львів, Україна. 

11. Мелітопольський інститут екології та соціальних технологій,  Мелітополь, 

Україна. 

12. Науково-дослідний інститут Національного університету фізичного 

виховання і спорту України, Київ, Україна. 

13. Національний університет фізичного виховання і спорту України, Київ, 

Україна. 

14. Національний лісотехнічний університет України, Львів, Україна. 

15. Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, Київ, 

Україна. 

16. Національний університет «Львівська політехніка»,  Львів, Україна. 

17. Національного університету Сан-Дієго , США (Каліфорнія). 

18. Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, 

Полтава, Україна. 

19. Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Луцьк, 

Україна. 

20. Тернопільський національний педагогічний університет ім. Володимира 

Гнатюка, Тернопіль, Україна. 

21. Харківська державна академія фізичної культури, Харків, Україна. 

22. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці, 

Україна. 

23. Чернівецьке вище комерційне училище Київського національного 

торговельно-економічного університету, Чернівці, Україна. 

 

Учасники наукового заходу висловили щиру вдячність оргкомітету I 

Всеукраїнської електронної науково-практичної конференції з міжнародною 

участю «Інноваційні та інформаційні  технології у фізичній культурі, спорті, 

фізичній терапії та ерготерапії», безпосередньо ректорату і всьому колективу 

Національного університету фізичного виховання і спорту України, на базі якого 

проходив цей захід, за успішне його проведення.  

Учасники Конференції підкреслили необхідність регулярного проведення 

такого наукового заходу за участю молодих науковців та провідних фахівців 

сфери спортивної науки з різних регіонів України, країн ближнього та дальнього 

зарубіжжя. 


