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ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ 
КОНФЕРЕНЦІЇ: 

1. Історичні аспекти розвитку 

фізичного виховання і спорту. 

2. Інновації у професійній підготовці 

фахівців спеціальностей «Середня освіта 

(Фізична культура)» та «Фізична 
культура і спорт». 

3. Проблеми та перспективи 

підготовки спортсменів різної 
кваліфікації. 

4. Шляхи вдосконалення викладання 
фізичного виховання в закладах освіти. 

5. Сучасні підходи щодо впровадження 

рекреаційно-оздоровчих та 
реабілітаційних технологій. 

6. Медико-біологічні засади збереження 
фізичного та психічного здоров’я людини.  

 

Робочі мови конференції: 

українська, російська, англійська 

 

Форма організації – дистанційна  

(12 годин) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ї 

 

 

 

 

 

ПОРЯДОК ПОДАННЯ МАТЕРІАЛІВ ТА 

РЕЄСТРАЦІЇ 

Для участі у Всеукраїнській науково-практичній 

конференції необхідно до 15 квітня 2020 р. (включно) 

надіслати на поштову адресу оргкомітету в 

електронному вигляді: 1) заявку на участь; 2) тези 

доповіді; 3) скановану (фото) копію документа про 

сплату організаційного внеску у сумі 200 грн.  
Оплата здійснюється після розгляду статті 

редакційною колегією та прийняття рішення про її 

друк. Реквізити для сплати буде надіслано автору. 
За матеріалами конференції буде надруковано 

часопис «Фізична культура: теорія і практика». 

Часопис та сертифікат учасника конференції із 

зазначенням 12 годин будуть видаватися авторам 

після завершення конференції. Електронний варіант 

часопису буде розміщено в інституційному 

депозитарії Полтавського національного 

педагогічного університету імені В.Г. Короленка: 

http://dspace.pnpu.edu.ua/.  

Матеріали учасників надсилати за електронною 

адресою oksana.danisko76@gmail.com (Даниско 

Оксана Володимирівна, тел. 0950285405) або 

kornosenko@ukr.net (Корносенко Оксана 

Костянтинівна, тел. 0997226184). 

Редакційна колегія залишає за собою право 

відхиляти матеріали, які не відповідають вимогам, або 

вносити у них корективи. 

  

ЧЕКАЄМО НА ВАШУ УЧАСТЬ!  
 

 
 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ: 

 Обсяг тексту – від 3 до 6 сторінок (формат  

А4 Microsoft Word (*doc / *docx). Поля: всі 

сторони – 2 см., абзацний відступ 1,25 см.  

 Вихідні дані та основний текст 

оформлюється шрифтом Times New Roman, 14 пт, 

міжрядковий інтервал – 1,0, вирівнювання по 

ширині.  

 У верхньому правому куті аркуша 

розміщуються прізвище та ініціали автора 

(авторів) жирним шрифтом. Нижче курсивом – 

назва навчального закладу, місто. Через рядок по 

центру НАЗВА СТАТТІ – великими літерами, 

жирним шрифтом.  

 Обов’язкові елементи статті – постановка 

проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із 

важливими науковими чи практичним завданнями; 

аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких 

започатковано розв’язання даної проблеми; 

виділення невирішених раніше частин проблеми, 

яким присвячується означена стаття; 

формулювання цілей статті (постановка 

завдання); виклад основного матеріалу з 

обґрунтуванням отриманих наукових результатів; 

висновки з даного дослідження і перспективи 

подальшого дослідження даної теми. 

 Формули повинні бути виконані у редакторі 

формул, рисунки згруповано. Назва і номери 

рисунків вказуються під рисунками, назви і номери 

таблиць – над таблицями. 

 Бібліографічний список подається в кінці 

тексту. Заголовок «Список використаних джерел» 

– по центру. Перелік джерел оформлюється за 

правилами чинних в Україні стандартів. 

Посилання на літературу подаються у квадратних 

дужках по тексту ([1, с. 2]). 

 Назва файлів зі статтями та заявкою повинні 

відповідати прізвищу учасника (наприклад, 

Тези_Петров; Заявка_Петров, Оплата_Петров). 
 

За зміст та достовірність наукових даних, 

поданих до друку, відповідають автори та 

співавтори. 
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