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ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

1. Історичні аспекти розвитку фізичного виховання і спорту. 

2. Інновації у професійній підготовці фахівців 

3. Проблеми та перспективи підготовки спортсменів різної кваліфікації. 

4. Шляхи вдосконалення викладання в закладах освіти. 

5. Сучасні підходи щодо впровадження оздоровчо-рекреаційних та реабілітаційних 

технологій. 

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

7. Управління і економічні аспекти фізичної культури та спорту. 

Форма проведення конференції: заочна інтернет-конференція 
 

Робочі мови конференції: українська, англійська 

 

За матеріалами конференції буде видано збірник, якому присвоюються бібліотечні 

індекси УДК і DOI. Учасники отримають сертифікат і електронний варіант видання. 

 

Загальний план роботи конференції: 

 

21 квітня 2022 року 

Пленарне засідання 

Секційні засідання за тематичними напрямами 

22 квітня 2022 року 

Секційні засідання за тематичними напрямами та воркшопи  

Підбиття підсумків конференції (прийняття резолюції, пропозицій) 
  

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОРЯДОК ПОДАННЯ МАТЕРІАЛІВ ТА РЕЄСТРАЦІЇ 

Для участі у конференції необхідно до 15 квітня 2022 р. (включно) надіслати на електронну 

адресу sinicasv@ukr.net 1) заявку на участь; 2) тези доповіді; 3) скановану (фото) копію 

квитанції про сплату організаційного внеску у сумі 100 грн. Оплата здійснюється після 

розгляду матеріалів редакційною колегією. Реквізити для сплати буде надіслано автору. 

За додатковою інформацією звертатись за тел. 0664851488 – Синиця Сергій Васильович. 

 

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 – 1.15, вирівнювання по ширині.  

❖ У горі по центру аркуша розміщуються НАЗВА ТЕЗ – великими літерами, жирним 

шрифтом, через рядок по центру прізвище та ініціали автора (авторів) – жирним шрифтом, далі 

назва закладу освіти / організації, місто (для здобувачів освіти ПІБ, науковий ступінь та вчене 

звання наукового керівника) – курсивом.  

❖ Обов’язкові елементи тезисів – 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 означені тезиси; формулювання цілей (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 стилем АРА (American Psychological 

Association). 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. Редакційна колегія залишає за собою право відхиляти матеріали, які не відповідають 

вимогам. 

  

ЗАЯВКА 

на участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції з Міжнародною участю 

«Проблеми та перспективи розвитку фізичного виховання, спорту і здоров’я людини»,  

яка відбудеться 21-22 квітня 2022 року  

у м. Полтава, вул. Остроградського, 2, Спорткорпус 

 

Прізвище ім’я, по батькові авторів 

Науковий ступінь  і вчене звання 

Посада й повна назва установи (здобувачам вказати назву спеціальності)  

Контактний телефон 

Тематичний напрям конференції  

Електронна адреса для розсилки матеріалів конференції 

Планую (потрібне відмітити): 

 Виступити з доповідь на пленарному засіданні  

 Виступити з доповіддю на секційному засіданні 

 Публікація без участі. 

 
 

ЧЕКАЄМО НА ВАШУ УЧАСТЬ! 


