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(8-9 квітня 2021 року)
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Шановні колеги!
Факультет фізичної культури та здоров’я людини Чернівецького національного
університету імені Юрія Федьковича запрошує Вас взяти участь у Міжнародній
науково-практичній конференції «Фізична культура і спорт: досвід та перспективи»,
яка відбудеться 8-9 квітня 2021 року.
НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ
1. Олімпійський та професійний спорт. Олімпійська освіта.
2. Інноваційні технології у фізичній культурі і спорті.
3. Фізичне виховання різних груп населення.
4. Сучасні підходи до організації та змісту освітнього процесу майбутніх фахівців з
фізичної культури, спорту та фізичної терапії, ерготерапії.
5. Психологічні та історичні аспекти фізичної культури і спорту.
6. Науково-методичні основи здоров’я людини, рекреації та фітнесу.
7. Сучасний стан фізичної терапії: участь і місце фізичного терапевта та
ерготерапевта у комплексному наданні медичних послуг.
8. Актуальні питання теоретичної та практичної підготовки фахівців з фізичної
терапії, ерготерапії.
9. Проблеми формування здорового способу життя та безпеки життєдіяльності,
міжнародні аспекти безпеки життєдіяльності та обороноздатності.

У програмі конференції: пленарне та секційні засідання, майстер-класи,
«круглі столи», спортивні та екскурсійні заходи: прогулянка центральною
частиною міста Чернівці, туристичним комплексом «Сонячна долина» та
екскурсія до історико-архітектурної пам’ятки «Хотинська фортеця».
За результатами конференції буде видрукувано окремо збірник матеріалів
конференції, до яких ввійдуть тільки тези доповідей та спец. випуск фахового
журналу «Науковий часопис Національного педагогічного університету імені
М. П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної
культури (фізична культура і спорт)», де будуть опубліковані статті.
Тези доповідей будуть опубліковані у збірнику матеріалів конференції,
який буде розісланий учасникам конференції та до бібліотек університетів
України.
Статті будуть опубліковані у Науковому часописі Національного
педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15. Науковопедагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт).
Збірник входить до переліку фахових наукових видань України за галузями
науки: «Педагогічні науки» – (наказ Міністерства освіти і науки України
№ 1222 від 07.10.2016 р.) «Фізичне виховання і спорт» – (наказ Міністерства

освіти і наук и України № 528 від 12.05. 2015 р.). Державний комітет
телебачення і радіомовлення України: свідоцтво про державну реєстрацію
друкованого засобу масової інформації - серія КВ № 8821 від 01.06.2004 р.
Збірник включено до переліку наукових фахових видань України категорії «Б»
за галузями наук: 011 Педагогічні науки, 017 Фізичне виховання і спорт –
(Наказ Міністерства освіти і науки № 886 від 02.07.2020).
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

Обсяг тез – від однієї до трьох повних сторінок тексту формату А4, набраного в
текстовому редакторі MS Word гарнітурою Times New Roman, 14 кеглем,
міжрядковий інтервал – 1,5. Параметри сторінки: абзац – 12,5 мм; поля 20 мм з усіх
сторін. Вирівнювання тексту за допомогою пробілів і табуляції не допускається.
Оформлення заголовка тез: назва доповіді – по центру жирним шрифтом
прописними літерами, крапку в кінці заголовка не ставити; прізвища автора/авторів
та ім’я друкувати через кому по центру сторінки жирним шрифтом; місце роботи
автора/авторів, назва установи курсивом по центру, крапку в кінці не ставити.
Один примірник статті чи тез підписується авторами.
Вартість публікації однієї сторінки тез – 80 грн. для учасників з України та 4 € –
для учасників з інших країн.
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

Статті, подані до збірника наукових праць, повинні мати всі необхідні
елементи, що відповідають постанові Президії ВАК України від 15.01.2003
року № 7-05/1 «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до
переліків ВАК України»: постановка проблеми та її зв’язок з важливими
науковими та практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і
публікацій; формування мети статті (постановка завдання); виклад основного
матеріалу дослідження; висновки і перспективи подальших розвідок у цьому
напрямку; список використаних джерел.
Вимоги до оформлення статей. Текст статті обсягом 10 і більше сторінок
друкується в редакторі Microsoft Word for Windows; формат тексту – *doc або
*rtf, шрифт тексту – Times New Roman, 14 pt, інтервал – 1,5, абзацний відступ
– 1,25 см, вирівнювання по ширині. Параметри сторінки: ліве поле – 30 мм,
праве – 20 мм, верхнє, нижнє – 20 мм. До статті можна включати графічні
матеріали – рисунки, таблиці, фото, формули тощо. Графічні матеріали
контрастні, малюнки згруповані, розташовуються у тексті статті та виконані в
одному з графічних редакторів (jpg, gif), шрифт у таблицях і на рисунках - не
менше 11 pt. Нумерація джерел наскрізна за алфавітом. Посилання на
використані джерела подаються у квадратних дужках. Cписок використаних
джерел має складатися із двох блоків (джерела мовою оригіналу та References
за правилами української транслітерації). Перший блок має бути оформлений
відповідно до вимог ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 (Автоматичний оформлювач
бібліографічного опису: http://vak.in.ua/). References наводиться з метою
активного включення публікацій в обіг наукової інформації та їх коректного
індексування наукометричними системами. Транслітерований список повинен

бути оформлений згідно стандарту АРА (American Psychological Association)
(http://nbuv.gov.ua/node/929). Оформити цитування відповідно до стандарту
АРА можна на сайті онлайнового автоматичного формування
посилань: http://www.bibme.org/apa/book-citation/manual. Важливо(!)
в
елементах опису слід використовувати лише прямі лапки (") та заборонено
заміняти латинські літери кирилицею. Якщо в списку є посилання на іноземні
публікації, вони повністю повторюються в списку, наведеному на латиниці.
Оформлення титульної сторінки статті: УДК; прізвище та ініціали
автора(ів), науковий ступінь, наукове звання, посада, повна назва закладу
освіти чи наукової установи, місто мовою статті (курсивний шрифт,
вирівнювання по правому краю); нижче через інтервал – назва статті великими
літерами, шрифт – жирний, вирівнювання по центру; через інтервал – анотація,
що містить прізвище та ініціали автора(ів) (для англ. варіанта – прізвище та
ім'я повністю), назву статті, текст (виклад основних положень і висновків
статті, одержані результати), ключові слова (до семи) та подається трьома
мовами (українська, російська, англійська). Обсяг анотації - 100-150 слів
українською та російською мовами і 250-300 слів англійською мовою.
Співавтори або бажаючі можуть замовити додаткову кількість збірників
вартістю 100 грн. за 1 примірник.
Матеріали рецензуються членами редакційної колегії збірника або
сторонніми незалежними експертами, виходячи з принципу об'єктивності і з
позицій вищих міжнародних академічних стандартів якості та редагуються. За
зміст і достовірність наведених даних та посилань відповідальність несуть
автори. Редакційна колегія може не поділяти думки авторів. Редакційна
колегія залишає за собою право відхиляти неякісні матеріали без пояснення
причин. При передруці матеріалів посилання на видання обов’язкове.
Після рецензування матеріали статей проходять перевірку на плагіат.
Повідомлення про прийняття її до друку (чи відхилення) надсилається автору
на електронну адресу після проходження плагіат-перевірки.
Вартість однієї сторінки статті – 80 грн. для учасників з України та 4 € – для
учасників з інших країн.
УМОВИ УЧАСТІ

Для участі в конференції «Фізична культура і спорт: досвід та перспективи», яка
відбудеться 8-9 квітня 2021 року, необхідно не пізніше 20 лютого 2021 року
надіслати наступні матеріали за адресою: Україна, 58000, м. Чернівці, вул. Небесної
Сотні, 4Д, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича,
факультет фізичної культури та здоров’я людини Гакман Анні Вікторівні або на
електрону адресу fkzl.chnu@gmail.com:
1. Ви заповнюєте заявку учасника, обов’язкову для публікації.
2. Надсилаєте нам статтю/тези та квитанцію про сплату вартості публікації
(сплачується лише після повідомлення про прийняття матеріалів).
3. Статті/тези студентів публікуються за наявності рецензії або
співавтора з науковим ступенем.
4. Якщо стаття/тези успішно пройшла рецензування, ми відправляємо вам
лист з інформацією: «Стаття/тези пройшла рецензування, прийнята до публікації».

Форми участі: Заочна – тільки публікація
Очна – доповіді на пленарному або секційному засіданнях
Стендова доповідь (формат А0 - 841×1189 мм ), яка містить назву та ПІП
автора/авторів, місце роботи, вступ, мету та методи дослідження,
результати, висновки та список використаних джерел.
Кошти за публікацію перераховувати на картку Приватбанку 5168-7573-9366-5353
(Гакман Анна Вікторівна). Призначення платежу: за поліграфічні послуги.
Довідку можна отримати за тел. (0372) 52-00-58 – деканат факультету фізичної
культури та здоров’я людини ЧНУ, або 066-97-77-304 Гакман Анна Вікторівна.
Відповідальність за зміст поданих матеріалів несуть автори. Оргкомітет залишає за
собою право відхиляти статті/тези, що не відповідають зазначеним вимогам. У разі
відступу від зазначених вимог, рукописи не приймаються до розгляду.

Чекаємо на Ваші наукові праці.
До зустрічі у Чернівцях!

ЗАЯВКА
на участь у ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції
«Фізична культура і спорт: досвід та перспективи»,
8-9 квітня 2021 року
ПІБ авторів, науковий ступінь, вчене
звання
Назва тез/статті
Обрана секція
Місце роботи, посада
Відділення нової пошти для отримання
матеріалів конференції
Контактний телефон
e-mail
Участь: очна
заочна
Кількість місць у готелі для бронювання

Доповідь на пленарному
Доповідь на секційному
Стендова доповідь

