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Міністерство освіти і науки України 

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника 

Кафедра теорії та методики фізичної культури і спорту 

Співорганізатори: 

Івано-Франківський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

Івано-Франквський обласний центр туризму і краєзнавства учнівської молоді 
 

Науковий комітет 

Мицкан Богдан Михайлович – доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та 

методики фізичної культури і спорт Прикарпатського національного університету імені Василя 

Стефаника, Україна – голова комітету; 

Випасняк Ігор Петрович – доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор кафедри теорії 

та методики фізичної культури і спорту Прикарпатського національного університету імені 

Василя Стефаника, Україна; 

Остап’як Зіновій Миколайович – доктор медичних наук, професор Прикарпатського 

національного університету імені Василя Стефаника, Україна; 

Лісовський Богдан Петрович – кандидат біологічних наук, доцент Прикарпатського 

національного університету імені Василя Стефаника, Україна. 

Організаційний комітет 
Султанова Ірина Дмитрівна – кандидат біологічних наук, доцент Прикарпатського національного 

університету імені Василя Стефаника, Україна. 

Ткачівська Інна Михайлівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та методики 

фізичної культури і спорту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 

Україна; 

Косило Михайло Юрійович – доктор філософії, Заслужений працівник освіти України, директор  

Івано-Франківського обласного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді; 

Шпільчак Андрій Ярославович – методист лабораторії дисциплін естетичного циклу та фізичної 

культури Івано-Франківського обласного інституту післядипломної освіти; 

Ковальчук Лідія Валеріївна – кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент  кафедри теорії 

та методики фізичної культури і спорту Прикарпатського національного університету імені Василя 

Стефаника, Україна. 
 

Напрямки роботи конференції: 

- Кадрове та  матеріально-технічне забезпечення фізичної культури в школі 

- Урок фізичної культури: минуле, теперішнє, майбутнє 

- Психологічний супровід уроку фізичної культури 

- Сучасні тенденції безперервної освіти вчителя фізичної культури 

- Фізична і функціональна підготовленість школярів та її діагностика 
 

 

 Посилання на ОНЛАЙН реєстрацію
 

 

Матеріали конференції будуть опубліковані у збірнику тез (організаційний внесок 50 грн), оплату 

здійснювати переказом на рахункову картку ПриватБанку № 5168757402712576, одержувач 

Ковальчук Галина Антонівна. 
Тези приймаються в електронному вигляді до 16 квітня 2021 р. на e-mail: ffvs.conference@gmail.com 

Координатор – Випасняк Ігор Петрович (тел.: (066) 777 69 33) 

https://docs.google.com/forms/d/1tt5XHzMNiCI830xRx9hGhwcM2Z0oHe5UrWD641uWadk/edit


 

 

Вимоги до оформлення тез: 

Тези подаються в електронному вигляді обсягом 3 повні сторінки, файл у редакторі Word, шрифт 

Times New Roman, кегль 12, міжрядковий інтервал − 1 у форматі А 4, поля зверху, знизу − 2 

см, зліва − 3 см, справа − 2 см. 

Тези пишуться за схемою: 

- Назва тез (заголовними буквами, жирним шрифтом). 

- Автор(и) (ім’я, прізвище, жирним шрифтом). 

- Назва (и) закаду освіти, організації. 

- Актуальність. 

- Методи. 

- Результати. 

- Висновок. 

- Список використаних джерел (за новим держстандартом України). 

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 

 

ВІКОВО-СТАТЕВІ ОСОБЛИВОСТІ БІОЛОГІЧНОГО ДОЗРІВАННЯ УЧНІВСЬКОЇ ТА 

СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ВИЗНАЧЕНОГО ЗА ТЕМПАМИ СТАТЕВОГО РОЗВИТКУ 

Глазирін Іван 1, Архипенко Володимир 2, Глазиріна Валентина 3, Мицкан Богдан 4 

1,2 Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля 

3 Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 

4 Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника 

 

Текст. 

 

Список використаних джерел. 

 

 

 


