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X регіональної студентської науково-теоретичної конференції
серед ВНЗ І-ІУ рівнів акредитації у 2015-2016 н. р.
«Внесок вищих навчальних закладів України
в підготовку спортсменів високого класу
та пропаганду олімпійського руху»
Мета та задачі конференції: конференція проводиться щорічно з метою обміну досвідом і
інноваціями, які напрацьовані викладачами та студентами навчальних закладів з питань
фізичного виховання, спорту, пропаганди здорового способу життя, олімпійських ідей та
олімпійського руху зокрема.
Основними завданнями є:
- пропаганда досягнень передової педагогічної науки та інноваційних технологій;
- надання методичної допомоги викладачам, кураторам студентських груп в
підвищенні .їх фахового рівня, удосконаленні педагогічної майстерності з питань
фізичної освіти;
- виявлення та розвиток обдарованої молоді;
- стимулювання творчого самовдосконалення викладачів та студентів, розвиток
творчого мислення, відповідальності та вміння відстоювати власну точку зору;
- залучення студентів до самостійної творчої діяльності із застосуванням інноваційних
технологій;
- формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою позицією
щодо здорового способу життя та активних занять спортом;
- реалізація права студентів на вільне формування світоглядних переконань.
Учасники конференції: учасниками конференції можуть бути викладачі та студенти вищих
навчальних закладів України І-ІУ рівнів акредитації незалежно від форм власності та
підпорядкування.
Тематичні напрямки:
- Теоретико-методичні, медико-біологічні та психологічні аспекти підготовки
кваліфікованих спортсменів у вищих навчальних закладах України.
- Проблеми та перспективи підготовки спортсменів високого класу у вищих
навчальних закладах.
- Стимулювання інтересу до занять фізичною культурою і спортом у вищих навчальних
закладах шляхом участі студентської молоді у Всесвітній Універсіаді.
- Студентська молодь як складова збірних команд України з видів спорту та їх участь в
офіційних міжнародних змаганнях.
- Поширення принципів олімпізму у вищих навчальних закладах України - складова
розвитку олімпійського руху.
Організація та проведення конференції:
Для проведення конференції в Дніпродзержинському коледжі фізичного виховання
створюється оргкомітет, який:
забезпечує навчальні заклади необхідними організаційними матеріалами;

формує склад журі;
- готує приміщення для проведення конференції;
забезпечує оргтехнічним та мультимедійним оснащенням;
- організовує проведення конференції, аналізує та оголошує підсумки конференції.
Календар конференції:
Прийом заявок, тез доповідей - до 5 грудня 2015 р.;
Робота конференції - 11 грудня 2015 р.;
Реєстрація учасників - 11 грудня 2015 р. з 9— до 10—;
Відкриття конференції - о 10—;
Пленарне засідання — з 10— до 11—;
Засідання за секціями - з 11— до 13—;
Закриття конференції - о 13—.
Вимоги до оформлення матеріалу:
- Текст необхідно готувати в редакторі Місгозой \\^ог<і 2003 / 2007. Для своєчасного
формування програми та підготовки збірника матеріалів конференції необхідно до
05.12.2015 р. надіслати до оргкомітету заявку на участь та текст тез доповіді.
- Текст тез доповіді обсягом до 3-х сторінок формату А4, підготовлений в редакторі
^огсі (шрифт Тітез №ш Котап; кегль - 14; інтервал -1,0 птн; поля: ліве - 2,5 см,
праве - 2,0 см, верхнє - 2,0 см, нижнє - 2,0 см).
Порядок оформлення тез:
- Назва доповіді (посередині, шрифт Тітез ИЄЛУ Котап; кегль - 14; усі прописні;
напівжирний);
- Ініціали та прізвище автора, з наступного рядка - ініціали та прізвище наукового
керівника, з наступного рядка - повна назва навчального закладу (вирівнювання по
правому краю, шрифт Тітез №ЛУ Котап; кегль - 14; курсив);
- Основний текст доповіді - після пропуску 1 рядка (шрифт Тітез №ЛУ Котап; кегль 14);
- Список використаних джерел (подається в алфавітному порядку, шрифт Тітез №ш
Котап; кегль - 14).
Робочі мови:
- українська;
- російська.
Умови участі в конференції:
- Надіслати заявку на участь, доповідь в електронному варіанті за вимогами до 05
грудня 2015 р. за адресою: РкгУ 193 0@икг.пе1: або на адресу оргкомітету:
м.Дніпродзержинськ, вул. Тельмана, 17, конференція).
- У день конференції при собі мати презентацію доповіді на У8В-накопичувачі,
перевіреному на віруси.
Результати конференції:
- Підсумки конференції протоколюються, протокол затверджується головою
оргкомітету та головою журі;
- Учасники конференції отримують сертифікати;
- За результатами роботи конференції буде підготовлений збірник наукових праць та
матеріалів.
>
Статті, відправлені пізніше встановленого терміну та без виконання умов, не будуть
прийматися до публікації. Відповідальність за зміст та орфографічне оформлення несе автор
та науковий керівник.
Положення обговорене та ухвалене на засіданні
методичної ради Дніпродзержинського коледжу
фізичного виховання.
Протокол № 4 від 11 листопада 2015 року.
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