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Другий регіональний науково-методичний семінар
"Олімпійський рух на теренах Західної України – минуле та сьогодення"
У програмі семінару будуть проведені: пленарне засідання, тематичні «круглі столи», наукові
дискусії, зустрічі вчених із студентами.
Основні напрямки роботи семінару:
1.
Історичні аспекти Олімпійського руху в Західній Україні
2.
Олімпійська освіта, як чинник формування патріотичної гармонійно-розвиненої молоді
3.
Місце олімпійської освіти у підготовці висококваліфікованих фахівців
4.
Визначні постаті олімпійського та фізкультурно-спортивного руху Західної України
5.
Олімпійський та фізкультурно-спортивний рух у постатях учителів, тренерів, науковопедагогічних працівників кафедр навчальних закладів Західної України.
6.
Роль та місце громадських та релігійних організації у розвитку Олімпійського руху в Західній
Україні.
Матеріали українською мовою, обсягом до п’яти сторінок тексту (шрифт 14 pt, відступ абзацу
1,25 см., інтервал 1,5, поля – всі 2 см., формат WINDOWS/WORD 97/2003-2010, таблиці або рисунки
- не більше двох). Зразок оформлення матеріалів (в додатку): на початку прізвище та ініціали автора
(авторів), назва матеріалу (прописний шрифт), назва закладу, анотації повинні містити повністю
завершений короткий зміст поданих до друку матеріалів, зацікавити відвідувача Інтернет ресурсу
прочитати статтю цілком (подаються українською та англійською мовами, до 500 знаків з
пробілами), в кінці тексту список літератури оформлений у відповідності до загальноприйнятих
вимог, авторська довідка.
Матеріали, що не відповідають викладеним вимогам, не будуть друкуватись.
Організатори розглянуть пропозиції від учасників науково-методичного семінару щодо
проведення засідання у форматі відео-конференції з використанням Skype технологій. Технічні
параметри будуть оголошені додатково.
Студентів та магістрантів просимо готувати статті у співавторстві із науковими керівниками.
Для участі у науково-методичному семінарі необхідно до 1.12.2017 р. (включно) відправити
на електронну адресу seminar_fv_tnpu@ukr.net (В темі листа необхідно вказати Ваше
ПІП., наприклад: Федоренко О.Є.)
1.
Текст матеріалів (оформлений у відповідності до вимог, дивіться додаток №1)
2.
Заявку учасника (дивіться додаток №2)
3.
Копію документа про оплату організаційного внеску в електронному вигляді;
4.
Особисту фотографію в форматі jpeg (по бажанню).

Матеріали семінару будуть надруковані у збірнику за рахунок авторів. Вартість публікації 100
гр. Гроші будуть використані для друку матеріалів семінару, сертифікатів та придбання
канцелярських товарів.
Сертифікат отримує перший співавтор. Вартість додаткового сертифікату складає 20 грн.
Кількість публікацій одного автора не обмежується. Автори несуть відповідальність за точність
викладених фактів, цитат і посилань. Розсилка друкованих матеріалів (збірника матеріалів семінару)
проводиться за рахунок коштів автора через «Нову пошту».
Публікації докторів наук друкуються безкоштовно.
Картковий рахунок для переказу коштів: Приват банк 4149 4978 5832 7218 Огнистий Андрій
Володимирович.
Після отримання публікації ми з Вами зв’яжемось.
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Шановні друзі!
У 2017 році виповнюється 27 років заснування Національного Олімпійського комітету
України, офіційною датою створення якого вважається рішення, прийняте І Генеральною
асамблеєю засновників від 22.12.1990 року. НОК України діє у відповідності до положень
Олімпійської хартії, Конституції України та чинного законодавства України і свого Статуту.
Основні завдання НОК України – забезпечення участі в Олімпійських іграх, розширення
міжнародного співробітництва, популяризація масового спорту і здорового образу життя, фізичне і
духовне збагачення людей.
З цієї нагоди Тернопільський національний педагогічний університет ім. Володимира
Гнатюка, як один з провідних педагогічних вузів України, в стінах якого виховуються майбутні
спортивні педагоги, спортсмени високої спортивної кваліфікації, переможці і призери Чемпіонатів
Європи, Світу та Олімпійських ігор, спільно з Тернопільським обласним відділенням НОК України
та Олімпійською академією України проводить другий регіональний науково-методичний семінар
«Олімпійський рух на теренах Західної України – минуле та сьогодення», який відбудеться 22-23
грудня 2017 року. (Перший відбувся у 2015 році та зібрав 59 учасників з 18 вищих навчальних
закладів України. Було представлено 40 наукових доповідей за проблематикою Олімпійського
руху).
Протягом двох років сторінку*1 науково-методичного семінару постійно відвідують науковці,
студенти, спортсмени та прості громадяни на лише України, але і всього світу які цікавляться віхами
історії та сьогоденням Олімпійського руху на теренах Західної України. Матеріали науковометодичного семінару розміщенні на міжнародному науково ресурсі academia.edu*2 також
викликають зацікавлення науковців зі всього світу.
Сподіваємось, що Ви долучитись до участі у другому регіональному науково-методичному
семінарі «Олімпійський рух на теренах Західної України – минуле та сьогодення», та підтримаєте
цей по справжньому науковий захід, який ініційований Тернопільським національним педагогічним
університетом ім. Володимира Гнатюка та обласним відділенням НОК України.

*1https://www.facebook.com/25noc/
*2https://www.academia.edu/30029925/
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