
 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

Спортивний комітет України 
Управління молоді і спорту Дніпропетровської обласної державної адміністрації 
Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту 

 
ЗАПРОШУЄ 

здобувачів вищої освіти ІІ-ІV рівнів акредитації. СВО «Молодший бакалавр»,  
«Бакалавр», «Магістр» прийняти участь 01 квітня 2022 року в роботі  

VІІІ Всеукраїнської студентської науково-методичної конференції  
«Неолімпійський спорт: історія, проблеми, управління та система 

підготовки спортсменів»  
(очно-заочно, залежно від санітарно-епідеміологічного стану в регіоні) 

  
Мета конференції: вдосконалення системи підготовки спеціалістів галузі фізична 

культура і спорт; розвиток та популяризація неолімпійського спорту в Україні, вдосконалення 
системи підготовки та управління в видах спорту, які не входять до програми Олімпійських ігор 

 
НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

1. Особливості змагальної діяльності в неолімпійських видах спорту; 
2. Система підготовки спортсменів у неолімпійських видах спорту та адаптивному  спорті; 
3. Історичний розвиток неолімпійських видів спорту на Україні та в світі; 
4. Проблеми підготовки фахівців з неолімпійських видів спорту та туризму. 
5. Організаційно-правові аспекти неолімпійського спорту в Україні та світі; 
6. Медико-біологічні основи підготовки спортсменів у неолімпійських видів спорту; 
7. Психологічні аспекти підготовки спортсменів в неолімпійських видах спорту; 
8. Неолімпійський спорт та туризм в системі шкільної та вищої освіти; 
9. Використання туризму в рекреації та реабілітації, інноваційні технології у туризмі. 

 
Організаційний комітет 

Москаленко Наталя Василівна – д.фіз.вих., професор, проректор з наукової 
діяльності ПДАФКіС, голова комітету; 

Долбишева Ніна Григорівна – к.фіз.вих., доцент, декан факультету ФКіС, 
заступник голови комітету; 

Приходько Володимир Васильович – д.пед.н., професор, зав. кафедрою ТМСП; 
Нестеренко Наталья Анатоліївна – к.фіз.вих, доцент; 
Кощеєв Олександр Сергійович – к.фіз.вих., доцент;  
Микитчик Ольга Сергіївна – к.фіз.вих., доцент; 
Толстикова Тетяна Миколаївна – к.м.н., доцент; 
Каковкіна Ольга Анатоліївна – к.фіз.вих., доцент; 
Дакаленко Олег В’ячеславович – к.філол.н., доцент; 
Єлісєєва Дар`я Сергіївна – к.фіз.вих., доцент. 

 
Робочі мови конференції: українська, англійська.  
 



ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ       
До участі у конференції приймаються статті обсягом від 4 до 8 сторінок набраних у 

редакторі WORD у вигляді комп’ютерного файла з розширенням *.doc. Шрифт Times New 
Roman 14. Міжрядковий інтервал 1,5. Абзац – 1,25. Усі поля – 2 см у форматі.doc без переносів 
у словах, вирівнювання по ширині сторінки. 

Рисунки та діаграми - (чорно-білі або кольорові в WORD) повинні бути включені у тексту 
роботи. Розмір шрифту для таблиць, формул та діаграм  не менше – 12 пт. 

Ім’я файлу повинно включати прізвище автора та порядковий номер напрямку конференції 
(Приклад: Петров_стаття та Петров_заявка).  

Надсилаючи матеріали електронною поштою, у темі листа обов’язково вказуйте своє 
прізвище та перелік матеріалів, які цим листом надсилаються. 

 
Назва статті друкується по центру великими літерами (жирний шрифт), нижче через 1,5 

інтервалу маленькими літерами – прізвище та ім’я студента, прізвище та ім’я, вчена ступінь, 
вчене звання наукового керівника, нижче повна назва вищого навчального закладу.  

Стаття повинна мати наступну структуру: 
анотація (до 5 рядків), ключові слова (на більше 5-ти слів), постановку проблеми, аналіз 

останніх досліджень та публікацій, формування мети або завдань роботи, викладення основного 
матеріалу, висновки та список використаної літератури оформлений згідно ДСТУ ГОСТ 
7.1:2006 (автоматичний оформлювач бібліографічного опису – http://vak.in.ua/)  

До розгляду приймаються наукові статті за умови, що стаття:  
• не була опублікована раніше в іншому науковому журналі, а також не перебуває на 

розгляді в іншому науковому журналі; 
• пройшла перевірку на плагіат (схожість якої не повинна перевищувати 20%); 
• усі співавтори згодні з публікацією статті.  
Статті приймаються тільки з оригінальним авторським текстом, запозичення в обсязі не 

більше 30% повинні бути оформлені із зазначенням посилань на джерела. 
 Подаючи статтю до збірника, автори тим самим висловлюють згоду на розміщення 

повного її тексту в мережі Інтернет; 
Кінцевий термін подачі матеріалів:  до 15 березня 2022 р (включно).   

  Матеріали на конференцію приймаються    
електронною поштою за електронною адресою:  
основна: conference_2022@ukr.net  
додаткова: ops_infiz@ukr.net 

Статті подаються в авторській редакції. Відповідальність за зміст поданих 
матеріалів несуть автори та їх наукові керівники. 

Редакційна колегія залишає за собою право відхиляти матеріали, які не відповідають 
вимогам та вносити корективи. 

Публікація матеріалів конференції та сертифікату безкоштовна, які будуть 
опубліковані до початку конференції у електронному збірнику «Неолімпійський спорт: 
історія, проблеми, управління та система підготовки спортсменів» (для учасників 
конференцій на електронному носії) за матеріалами VІІІ Всеукраїнська студентська 
науково-методична конференція. 

Контактні телефони:  
Нестеренко Наталія Анатоліївна  – 067-560-13-71  
Долбишева Ніна Григорівна – 098-565-31-22; 066-336-29-69 
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Програма конференції: 
01 квітня 2022 року: 

Реєстрація учасників:      9.00 – 10.00 
Пленарне засідання:         10.00 -10.30 
Показові виступі:            10.30-11.00 
Секційні засідання:          11.00 – 13.30 
Брейк-кава:                        13.30 – 13.45 
Закриття конференції:   13.45 – 14.00 

 
Реєстрація учасників конференції відбудиться за адресою:  

вул. Наб. Перемоги, 10,  І корпус ПДАФКіС. 
Пленарне засідання: актовий зал І корпус ПДАФКіС. 

 
Секційні засідання: актова зала, конференц- зал, ауд.20, ауд.37 

Проїзд учасників від залізничного вокзалу маршрутним таксі № 60, 152, від автовокзалу 
маршрутним таксі № 157 до зупинки «Інфіз» 

 
Оргкомітет бажає Вам творчих успіхів та сподівається на зустріч у  м. Дніпро 

 
ЗАЯВКА 

на участь у VІІІ Всеукраїнській студентській науково-методичній конференції 
«Неолімпійський спорт: історія, проблеми, управління та система підготовки 

спортсменів» 
Прізвище: _______________________________________________________________ 
Ім’я: ____________________________________________________________________ 
По-батькові (автора): ______________________________________________________ 
Прізвище:________________________________________________________________ 
Ім’я: ___________________________________________________________________ 
По-батькові (наукового керівника):____________________________________________ 
Місце навчання, курс (автора)_________________________________________________ 
Місце роботи, посада (наукового керівника):___________________________________ 
Вчена ступінь:________________________________________________________________ 
Вчене звання:_____________________________________________________________ 
Контактні телефони:________________________________________________________ 
Виступ з доповіддю:       Так                Ні 
 
Назва доповіді: __________________________________________________________ 
 
Проживання:                Так                Ні 
 
Проїзд та проживання учасників конференції здійснюється за рахунок відряджуючої 
організації 
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