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Кафедра медико-біологічних дисциплін і фізичного 

виховання Полтавського національного педагогічного 

університету імені В.Г. Короленка проводить Всеукраїнську 

науково-практичну онлайн-конференцію «Роль фізичної 

культури і спорту в збереженні та зміцненні генофонду 

нації».  

Напрями роботи конференції: 

1. Медико-біологічні аспекти фізичного виховання та 

спорту. 

2. Теоретико-методичні аспекти багатоступеневої 

підготовки фахівців з фізичного виховання у педагогічних 

ВНЗ. 

3. Фізреабілітаційні технології у системі сучасного 

професійного та аматорського спорту. 

4. Педагогічні аспекти професійної підготовки 

майбутнього фахівця з фізичного виховання та спорту. 

5. Сучасні проблеми здоров’я та здорового способу 

життя у педагогічній освіті. 

6. Проблеми формування й удосконалення спортивно-

технічної майстерності. 

Запрошуємо Вас та Ваших співробітників взяти 

участь у роботі конференції. 

Мови конференції: українська, англійська. 

Останній термін подання наукових матеріалів (тез): 

28 березня 2021 р. 

Матеріали конференції будуть опубліковані у 

збірнику конференції. Розсилка матеріалів конференції буде 

проходити протягом 1 місяця з дня проведення конференції. 

Для участі у конференції на електронну пошту 

fizpnpu@gmail.com необхідно відправити: 

1. Текст тез (назва файлу – прізвище першого автора); 

2. Інформацію про авторів (прізвище, ім’я, по 

батькові; місце роботи; адреса електронної пошти; 

контактний телефон; поштова адреса на яку відсилати 

матеріали конференції); 

3. Вартість статті – 50 грн. 

Вимоги до оформлення: 

Тези обсягом від 1 до 3 сторінок мають бути 

надруковані у текстовому редакторі Microsoft Office Word 

будь-якої версії з наступними вимогами: шрифт Times New 

Roman, 14 пт, інтервал між рядками 1.0. поля з усіх сторін 

по 25 мм. Структура тез має складатись з наступних 

пунктів: 1 рядок – автор, 2 рядок – назва роботи, 3 рядок – 

повна назва навчального закладу, місто, країна, далі основна 

частина: актуальність, мета роботи, матеріали і методи 

дослідження, результати і висновки. Всі скорочення (за 

винятком одиниць вимірювання) можуть бути використані 

тільки після згадки повного терміну. Одиниці вимірювання 

приводяться за Міжнародною Системою Одиниць (СІ). 

Текст тез не повинен містити переносів слів, таблиць, 

малюнків.  

Автори несуть відповідальність за достовірність 

наведеної інформації. 
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