
Шановні викладачі, аспіранти, студенти, тренери, фахівці сфери 

фізичної культури та спорту! 
 

Кафедра теорії та методики спорту Навчально-наукового 

інституту фізичної культури Сумського державного педагогічного 

університету імені А. С. Макаренка запрошує вас, взяти участь у 

роботі I Регіональної науково-практичної конференції «Актуальні 

питання підготовки спортсменів в олімпійських і неолімпійських 
видах спорту», яка відбудеться 21–22 жовтня 2021 року. Форма 

проведення конференції – очна або очно-дистанційна (залежно від 

санітарно-епідеміологічного стану в регіоні). 
Мета проведення конференції полягає у підвищенні наукового 

рівня викладачів, аспірантів, студентів, тренерів, фахівців сфери 

фізичної культури та спорту, пошуку обдарованої молоді і 
забезпечення професійного зростання. 

Завдання конференції: 

 встановлення професійних контактів, проведення діалогу 
та дискусій між провідними тренерами, фахівцями фізичної культури 

та спорту, спортивної педагогіки та суміжних галузей сфери фізичної 

культури та спорту; 
 обмін науковим та практичним досвідом у сфері фізичної 

культури та спорту; 

 сприяння розвитку співробітництва між освітніми 
закладами та встановлення професійно-ділових відносин викладачів, 

аспірантів, студентів, тренерів, фахівців сфери фізичної культури та 

спорту. 
Робота конференції планується за такими напрямами: 

1. Професійно-педагогічні аспекти підготовки суб’єктів 
спортивної діяльності. 

2. Теоретичні, методичні та організаційні основи підготовки 

спортсменів в олімпійських і неолімпійських видах спорту. 

3. Теоретико-методологічні та психолого-педагогічні аспекти 

фізичної культури різних груп населення, фізичної терапії та ерготерапії, 

медико-біологічних основ фізичної культури, спорту та туризму. 
4. Цифрові технології в процесі підготовки спортсменів. 

Статті буде опубліковано на сторінці сайту Університету за 

адресою https://fc.sspu.edu.ua/naukova-robota. За результатами 
конференції буде видано електронний збірник матеріалів науково-

практичної конференції та сертифікати учасників, які буде розіслано на 

електронні пошти авторів. Розсилку посилань на документи буде 
здійснено після проведення науково-практичної конференції на 

електронні пошти, з яких будуть надіслані матеріали. 

Участь у конференції 250 грн. 
Автор несе персональну відповідальність за академічну 

доброчесність, точність викладених фактів, цитат і посилань. 

Оргкомітет та редакційна рада залишає за собою право на 
редагування та відхилення публікацій для збірника матеріалів 

науково-практичної конференції. Після рецензування статті 

повідомлення про її прийняття до друку (чи відхилення) надсилається 
автору лише на електронну адресу.  

Робочі мови конференції: українська, англійська. 

Для участі в конференції до 01 жовтня 2021 року необхідно 
подати матеріали конференції. 

Матеріали надсилаються електронною поштою: 

olimp@sspu.edu.ua з позначкою у темі листа «на конференцію». 

 

ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ 

Формат статті A4, орієнтація ‒ книжкова, матеріали збережені 
та підготовлені у форматі Microsoft Word (*.doc або *.docx). Поля: 

верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм, праве – 20 мм, ліве 20 мм. Основний 

шрифт – Arial. Розмір шрифту основного тексту ‒ кегель 14. 
Міжрядковий інтервал ‒ 1,5. Вирівнювання тексту ‒ по ширині. 

Абзацний відступ (новий рядок) ‒ 1,25 см. Нумерація сторінок ‒ 
не ведеться. 

Малюнки та таблиці необхідно подавати в статті 

безпосередньо після тексту, де вони згадуються вперше, або на 
наступній сторінці. Розмір шрифту табличного тексту менше 

основного шрифту, допускається не менше 10 pt. Цифровий матеріал 

подається у таблиці, що має порядковий номер, вирівнювання по 
правому краю (наприклад, Таблиця 1) і назву (друкується над 

таблицею посередині напівжирним шрифтом, текст таблиці подається 

шрифтом Arial, розмір не менше 10 pt, інтервал 1,0). 
Рисунок повинен бути єдиним графічним об’єктом (тобто 

згрупованим). Ілюстрації також необхідно нумерувати і вони повинні 

мати назви, які вказуються поза згрупованим графічним об’єктом 
(наприклад, Рис. 1. Динаміка технічної підготовки ….). 

Формули повинні бути набрані за допомогою редактора 

формул (внутрішній редактор формул в Microsoft Word for Windows). 
Посилання на літературу в тексті необхідно подавати в 

квадратних дужках, одне джерело відокремлюється від іншого 

крапкою з комою (наприклад, [6, с. 23; 6, с. 11]). Бібліографічний 
список в кінці тексту. Літературні джерела, на які здійснюється 

посилання, мають бути видані друком за останні п’ять років (за 

виключенням джерел із фундаментальних наук). 
Обсяг від 4 до 8 сторінок. 

СТРУКТУРНІ ЕЛЕМЕНТИ СТАТТІ 

1. Прізвище та ім’я автора (-ів) – українською та англійською 
мовами; 

2. Назва статті –українською та англійською мовами (по центру 

сторінки, шрифт напівжирний, всі прописні); 

3. Анотації – українською та англійською мовами (обсяг 200–

250 знаків); 

4. Ключові слова (5–7 слів або словосполучень) –українською 
та англійською мовами; 

5. Текст статті (виклад основних положень: постановка 

проблеми, аналіз останніх досліджень і публікацій, мета, результати 
дослідження, висновки та перспективи подальших досліджень, 

список використаної літератури); 

6. Список використаної літератури подається після тексту 
статті згідно чинних вимог до оформлення списку літератури за 

ДСТУ 8302:2015 (Зразок Додаток 1).  

7. Заявка на участь у конференції подається мовою 
статті (Зразок Додаток 2).  

Контактні особи: 

+380(050)6343525 – к. пед. н., доцент, завідувач кафедри теорії 
та методики спорту Навчально-наукового інституту фізичної 

культури Бермудес Діана Валеріївна. 

+380(095)6099433 – лаборант кафедри теорії та методики 
спорту Кальченко Наталія Володимирівна. 

Оргкомітет конференції бажає творчих успіхів та плідної 

наукової співпраці! 

Додаток 1 
ЗРАЗОК 

 

Луценко Дмитро 

магістрант 963 групи 
спеціальності 017 Фізична культура і спорт 

Сумського державного педагогічного  

університету імені А. С. Макаренка 

ТЕХНІКО-ТАКТИЧНА ПІДГОТОВКА СТУДЕНТСЬКИХ 

ФУТБОЛЬНИХ КОМАНД У ЗМАГАЛЬНОМУ ПЕРІОДІ 

РІЧНОГО ЦИКЛУ 

 

Анотація. У статті досліджено методичні положення, які 

характерні для тренувального процесу студентських футбольних 
команд. Автором запропоновано добір спеціальних засобів для 

удосконалення техніко-тактичних дій у процесі тренувальних занять 

змагального періоду річного циклу студентських футбольних 
команд U 21. 

Ключові слова: техніко-тактична підготовка, студентські 

команди, футбол, змагальний період. 

Lutsenko Dmytro. Technical and tactical training of student 

football teams in the competitive period of the annual cycle.  

Abstract. The formulated tasks of the research emphasize the 
methodological provisions characteristic of the training process of 

qualified football players. The author in his study proposed a list of 

arsenal of exercises to improve technical and tactical actions, which 
allowed the U 21 team to take a leading place in the championship of 

Ukraine. 

Key words: technical and tactical training, preparedness, football 
players. 

 

Текст статті ……… 
Список використаної літератури 

1. Столітенко Є. Фізичне виховання учнів 1-11 класів у 

процесі занять футболом. Київ: Баланс-Клуб, 2011. 300 с. 

Додаток 2 
ЗРАЗОК 

 

ЗАЯВКА 

на участь у роботі I регіональної науково-практичної 

конференції  

«Актуальні питання підготовки спортсменів 

в олімпійських і неолімпійських видах спорту»,  

22–23 квітня 2021 року 

ПІБ автора 
 

Науковий ступінь, вчене звання  

Місце роботи, посада  

Місце навчання (інститут, 

факультет), спеціальність, курс, 

група) 

 

Мобільний телефон  

E-mail  

Назва напряму  

Назва статті  

Форма участі (очна / заочна)  
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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ  ІМЕНІ А.С. МАКАРЕНКА 

 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ФІЗИЧНОЇ 

КУЛЬТУРИ 

 

 

 

УПРАВЛІННЯ МОЛОДІ І СПОРТУ  

СУМСЬКОЇ ОДА 

 

КАФЕДРА ТЕОРІЇ ТА МЕТОДИКИ СПОРТУ 

 

 
 

ЗАПРОШЕННЯ 

на I Регіональну науково-практичну 

конференцію  

 

«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПІДГОТОВКИ 

СПОРТСМЕНІВ В ОЛІМПІЙСЬКИХ І 

НЕОЛІМПІЙСЬКИХ ВИДАХ СПОРТУ»,  

яку присвячено 40-річчю створення  

Навчально-наукового інституту фізичної 

культури  

21–22 жовтня 2021 р. 
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