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Шановні аспіранти, студенти, 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 ІІ Міжнародної 

науково-практичної конференції «Інноваційні і цифрові технології у процесі 

підготовки спортсменів в умовах формального і неформального навчання», яка 

відбудеться 05 жовтня 2022 року. Форма проведення конференції – дистанційна.  

Метою проведення конференції є апробація наукових розвідок, пов’язаних з 

інноваціями і цифровізацією усіх галузей знань, розвиток професійної культури 

майбутніх фахівців фізичної культури і спорту. 

Завдання конференції: 

- проведення діалогу та дискусій, об’єднання різних поглядів на 

існуючі проблеми використання ІКТ тренерами, вчителями фізичної культури, 

фахівцями фізичної культури та спорту, спортивної педагогіки та суміжних 

галузей сфери фізичної культури та спорту в умовах сучасної освіти; 

- запропонувати активні форми обміну науковим та практичним 

досвідом в умовах цифрового навчального середовища у сфері фізичної культури 

та спорту; 

- сприяння розвитку співробітництва між кафедрами НН ІФК . 

Робота конференції планується за такими орієнтовними напрямами: 

1. Сучасні інновації в системі підготовки спортсменів. 

2. Навчальні платформи та онлайн-сервіси. 

3. Технології дистанційного навчання в процесі формального і 

неформального навчання. 

Статті буде опубліковано на сторінці сайту Університету за адресою 

https://fc.sspu.edu.ua/naukova-robota. За результатами конференції буде видано 

електронний збірник тез доповідей 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 100 гривень. 

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.  

Робоча мова конференції: українська. 

Для участі в конференції до 20 вересня 2022 року необхідно подати матеріали 

конференції. 

Матеріали надсилаються електронною поштою: olimp@sspu.edu.ua з 

позначкою у темі листа «на конференцію». 
ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ 

Обсяг – 1–2 сторінки друкованого тексту, формат A4, орієнтація ‒ 

книжкова, матеріали збережені та підготовлені у форматі Microsoft Word (*.doc 

або *.docx). Шрифт Arial. Поля: верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм, праве – 20 мм, 

ліве 20 мм. 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. 

Назва тексту друкується великими літерами посередині першого рядка без 

крапки, нижче через один інтервал (по центру) маленькими літерами – прізвище 

та ім’я автора (авторів), вчене звання, повна назва місця роботи (навчання). Далі, 

через один інтервал з абзацного відступу – текст. Посилання на літературу в 

тексті необхідно подавати в квадратних дужках (наприклад, [2, с. 20]). Список 

використаних джерел подається після тексту статті згідно чинних вимог до 

оформлення списку літератури за ДСТУ 8302:2015. 

До матеріалів обов’язково подається заявка на участь у 

конференції (Зразок див. Додаток).  

Оплата публікації матеріалів конференції здійснювати за реквізитами: ФОП 

Цьома С.П. Код 3055312818 Р/р UA123375460000026006055013767 Сумська філія 

ПАТКБ «Приватбанк» МФО 337546 40002 м.Суми, вул.Роменська б.100, кв. 70.  

У графі «Призначення платежу» необхідно вказати: ТМС_(ПІП)_05.10.2022.  

Телефон для довідок: 066-293-34-29 

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 – старший лаборант кафедри теорії та методики спорту 

Кальченко Наталя Володимирівна. 

Оргкомітет конференції бажає творчих успіхів та плідної наукової 

співпраці! 

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); 

mailto:olimp@sspu.edu.ua


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).  

 

 



Додаток 

ЗРАЗОК 
 

ЗАЯВКА 

на участь у роботі ІІ Міжнародній науково-практичної конференції 

«Інноваційні і цифрові технології у процесі підготовки спортсменів в умовах 

формального і неформального навчання» 

05 жовтня 2022 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  

 

 

 



Шановні аспіранти, студенти, 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 ІІ Міжнародній науково-практичної конференції 
«Інноваційні і цифрові технології у процесі підготовки спортсменів в 

умовах формального і неформального навчання», яка відбудеться 05  

жовтня 2022 року. Форма проведення конференції - дистанційна. 
Метою проведення конференції є апробація наукових 

розвідок, пов’язаних із інноваціями і цифровізацією усіх галузей 

знань, розвиток професійної цифрової культури майбутніх фахівців 
фізичної культури і спорту. 

Завдання конференції: 

- проведення діалогу та дискусій, об’єднання різних 

поглядів на існуючі проблеми використання ІКТ спортсменами, 

тренерами, вчителями фізичної культури, фахівцями фізичної 

культури та спорту, фахівцями спортивної педагогіки та суміжних 
галузей сфери фізичної культури та спорту в умовах сучасної освіти 

та тренування; 

- сприяння активному обміну науковим та практичним 
досвідом в умовах цифрового навчального середовища у сфері 

фізичної культури та спорту; 

- сприяння розвитку співробітництва між кафедрами 
СумДПУ імені А. С. Макаренка. 

Робота конференції планується за такими орієнтовними 

напрямами: 
1. Сучасні інновації в системі підготовки 

спортсменів. 

2. Навчальні платформи та онлайн-сервіси. 
3. Дистанційні технології в процесі формального і 

неформального навчання. 

Статті буде опубліковано на сторінці сайту Університету за 
адресою https://fc.sspu.edu.ua/naukova-robota. За результатами 

конференції буде видано електронний збірник тез доповідей 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 100 гривень. 

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

науково-практичної конференції. Робочі мови конференції: 

українська, англійська. 
Для участі в конференції до 20 вересня 2022 року необхідно 

подати тези доповідей конференції. 

Матеріали надсилаються електронною поштою: 
olimp@sspu.edu.ua з позначкою у темі листа «на конференцію». 

Оплата публікації матеріалів конференції здійснювати за 

реквізитами: ФОП Цьома С.П. Код 3055312818 Р/р 
UA123375460000026006055013767 Сумська філія ПАТКБ «Приватбанк» 

МФО 337546 40002 м.Суми, вул.Роменська б.100, кв. 70.  

У графі «Призначення платежу» необхідно вказати: 
ТМС_(ПІП)_05.10.2022.  

Телефон для довідок: 066-293-34-29 
 

 

 

ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ 
Обсяг - 1-2 сторінки друкованого тексту, формат A4, 

орієнтація - книжкова, матеріали збережені та підготовлені у 

форматі Microsoft Word (*.doc або *.docx). Шрифт - Times New 

Roman. Поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 20 мм, ліве 20 
мм. 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. 
Назва тексту друкується великими літерами посередині 

першого рядка без крапки, нижче через один інтервал (по центру) 

маленькими літерами - прізвище та ім’я автора (авторів), вчене звання, 
повна назва місця роботи (навчання). Далі, через один інтервал з 

абзацного відступу - текст. Посилання на літературу в тексті необхідно 

подавати в квадратних дужках (наприклад, [2, с. 20]). Список 

використаних джерел подається після тексту статті згідно чинних вимог 

до оформлення списку літератури за ДСТУ 8302:2015. 

До матеріалів обов’язково подається заявка на участь у 
конференції (Зразок див. Додаток). 

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 – старший лаборант кафедри теорії та 
методики спорту Кальченко Наталя Володимирівна. 

Оргкомітет конференції бажає творчих успіхів та плідної 

наукової співпраці! 

Додаток 

ЗРАЗОК 

ЗАЯВКА 

на участь у роботі ІІ Міжнародної науково-практичної конференції 

«Інноваційні і цифрові технології у процесі підготовки спортсменів 

в умовах формального і неформального навчання», 05 жовтня 2022 

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 
 

  

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ 

ПЕДАГОГІЧНИЙУНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ А.С. МАКАРЕНКА 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ 

ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 

КАФЕДРА ТЕОРІЇ ТА МЕТОДИКИ СПОРТУ 

  

ЗАПРОШЕННЯ 

на ІІ Міжнародну науково- 

практичну конференцію 

«ІННОВАЦІЙНІ ТА ЦИФРОВІ  

ТЕХНОЛОГІЇ У ПРОЦЕСІ 

ПІДГОТОВКИ СПОРТСМЕНІВ  

В УМОВАХ ФОРМАЛЬНОГО  

І НЕФОРМАЛЬНОГО НАВЧАННЯ», 

 

05 жовтня 2022 р. 
 

Суми 
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