
 

Оформлення титульної сторінки статті: 

 УДК, П.І.Б. автора(ів) (не більше двох), повна 

назва організації, місто мовою статті (курсивний 

шрифт, вирівнювання по правому краю);  

 інтервал – назва статті великими літерами, шрифт 

– жирний, вирівнювання по центру; 

 інтервал – три анотації, ключові слова (до 2 

рядків) – англійською (на сторінку форматом А4), 

українською та мовою статті, перед кожною 

анотацією – назва статті та ПІБ автора(ів) мовою 

анотації. 

Текст статті обсягом – від 10 стор. формату А-4 у 

текстовому редакторі Microsoft Word for Windows; 

шрифт – Times New Roman, розмір – 14; міжрядковий 

інтервал – 1,5; абз. відступ – 1,25 см; поля верхнє і 

нижнє – 2 см, ліве – 3 см, праве – 1,5 см 

вирівнювання по ширині, нумерація сторінок не 

ведеться. Назва і номери рисунків вказуються під 

рисунками, назви і номери таблиць – над таблицями; 

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 кегль). 

 Номери бібліографічних посилань даються в 

квадратних дужках із зазначенням номера джерела 

та номеру сторінки джерела, наприклад, [3, с. 12]. 

Нумерація джерел наскрізна за алфавітом. Список 

літератури повинен мати не менш 50% зарубіжних 

авторів. Переноси не ставити. 

Структура та зміст статті повинні відповідати 

вимогам до наукових фахових видань і мати такі 

необхідні елементи: постановка проблеми; 

актуальність дослідження; зв'язок авторського 

доробку із важливими науковими та практичними 

завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій; 

виділення невирішених раніше частин загальної 

проблеми, котрим присвячується означена стаття; 

новизна; методологічне або загальнонаукове значення; 

викладення основного матеріалу; головні висновки; 

перспективи використання результатів дослідження; 

використана література.  

ЗАЯВКА 
 

на участь у IIXX Міжнародній науково-практичній 

конференції  

«Сучасні проблеми та перспективи розвитку 

фізичного виховання, здоров’я і  

професійної підготовки майбутніх фахівців з  

фізичного виховання та спорту»,  

яка відбудеться 22-23 березня 2018 року у м. Києві 

вул. Пирогова, 9, ауд. 339 

 

Прізвище _____________________________________ 
Ім’я _________________________________________ 

По батькові __________________________________ 

Вчений ступінь _______________________________ 

Наукове звання _______________________________ 

Посада ______________________________________ 

Місце роботи _________________________________ 

_____________________________________________ 

Адреса учасника ______________________________ 

_____________________________________________ 

Телефон (код міста) ___________________________ 

Е-mail _______________________________________ 

Назва доповіді ________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

Співавтори ___________________________________ 

_____________________________________________ 

Доповідач ____________________________________ 

Тематичний напрямок конференції ______________ 

Особиста участь у конференції: 

так                 ні        можливо  
Необхідні для доповіді технічні засоби: 

 мультимедійний проектор (електронні носії) 

 інше (вказати) ___________________ 

 

Бронювання готелю в місті:            так   ні  

Бронювання готелю-гуртожитку:    так   ні  

 
Підпис _______________    Дата _______________ 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ  

імені М.П. ДРАГОМАНОВА 
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майбутніх фахівців  
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Організаційний комітет 
Тимошенко Олексій Валерійович – декан 
факультету фізичного виховання та спорту, 
доктор педагогічних наук, професор –  
голова оргкомітету. 
Путров Сергій Юрійович – професор кафедри 
фізичної реабілітації, доктор філософських наук, 
– заступник голови оргкомітету. 
Омельчук Олена Володимирівна – доцент 
кафедри біологічних основ фізичного виховання 
та спортивних дисциплін, кандидат 
педагогічних наук – відповідальний секретар 
оргкомітету. 
Ареф’єв Валерій Георгійович – завідувач 
кафедри теорії та методики фізичного 
виховання, доктор педагогічних наук, професор. 
Архипов Олександр Анатолійович – завідувач 
кафедри фізичного виховання та єдиноборств, 
доктор педагогічних наук, професор. 
Дубогай Олександра Дмитрівна – завідувач 
кафедри фізичного виховання та здоров’я, 
доктор педагогічних наук, професор. 
Приймаков Олександр Олександрович 
завідувач кафедри біологічних основ фізичного 
виховання та спортивних дисциплін, доктор 
біологічних наук, професор. 
Сущенко Людмила Петрівна – завідувач 
кафедри фізичної реабілітації, доктор 
педагогічних наук, професор.  
Медведєва І.М. – завідувач кафедри 
олімпійського та професійного спорту, доктор 
педагогічних наук, професор.  

Редакційна колегія залишає за собою право 

відхиляти матеріали, які не відповідають 

вимогам до статей у наукових фахових виданнях, 

або вносити у них корективи. 

 Статті приймаються до 19 січня 2018 року. 

 Обсяг статті – 10-12 сторінок. 

 За зміст і достовірність поданих до друку наукових 

даних відповідають автори та співавтори. 

 Усі витрати – за рахунок організації, яка відряджає. 

 Проживання у готелі гуртожитку – від 200 грн. за 

добу з однієї особи. 

Національний педагогічний університет  

імені М.П. Драгоманова 

ЗАПРОШУЄ 

докторантів, аспірантів, викладачів і магістрів 

вищих навчальних закладів  

взяти участь у роботі  

IIXX Міжнародної науково-практичної 

конференції  

«Сучасні проблеми та 

перспективи розвитку фізичного 

виховання, здоров’я і  

професійної підготовки 

майбутніх фахівців з  

фізичного виховання та спорту», 
яка відбудеться 

22-23 березня 2018 року 
 

 Конференція відбуватиметься також у відео-

форматі, оргкомітет приймає колективні заявки на 

участь у відео-конференції.  

Робоча мова конференції: українська, англійська, 

польська та білоруська. 
ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 
1. Фізичне виховання різних груп населення.  

2. Оцінка і корекція функціонального стану і рухових 

функцій організму людини. 

3. Форми і методи підвищення резервних 

можливостей організму людини з різним рівнем 

фізичної підготовленості. 

4. Сучасні технології рекреації та масового спорту. 

5. Сучасні аспекти реабілітації в спорті. 

6. Здоров’язбережувальні технології у навчальному 

середовищі та у фізичному вихованні. 

7. Професійна підготовка майбутніх фахівців з 

фізичного виховання та спорту у вищих навчальних 

закладах. 

8. Біосоціальні технології у контексті здоров’я 

людини.  

9. Шляхи підвищення ефективності фізичного 

виховання учнівської молоді. 

 

 

ОПУБЛІКУВАННЯ  

МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ 

Матеріали будуть опубліковані до початку 

конференції у збірнику «Науковий часопис 

Національного педагогічного університету імені 

М.П. Драгоманова. Серія 15: Науково-педагогічні 

проблеми фізичної культури (фізична культура і 

спорт)», затвердженому як фахове видання з 

педагогіки та як фахове видання з фізичного 

виховання. При поданні матеріалів сплачується 

організаційний внесок на видання збірника.  

Оплата здійснюється з розрахунку 55 грн. за 

кожну сторінку публікації. Збірник отримує 

тільки перший автор статті, а не усі 

співавтори. Один автор може надіслати не 

більше 2-х статей (обов’язково вказавши 

тематичний напрямок). 

Одноосібні статті докторів наук, 

професорів будуть опубліковані безкоштовно. 

АДРЕСА ДЛЯ ПОШТОВОГО ПЕРЕКАЗУ: 

01054, м. Київ, вул. Тургенєвська, 3-9, Нестеровій 

Тетяні Ігорівні 

Оргкомітет приймає статті до 19 січня 2018 

року. Матеріали необхідно надсилати на e-mail: 

npu.ffvs@ukr.net 

Контактні телефони:  

096-984-10-30; – Бублей Тетяна 

Анатоліївна. 

067-900-96-66 – Путров Сергій Юрійович. 

 

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ 

СТАТЕЙ ТА ВІДОМОСТЕЙ ПРО АВТОРА 

 Назва файлу з відомостями про автора 

(заявка на публікацію). Окремий файл з назвою 

«Заявка - Прізвище автора»;  

 Назва файлу з електронною версією 

статті має  обов’язково  містити прізвище та ім’я 

автора, наприклад: Антоненко-А-А.doc.  

 Обов’язково прикріпити до публікації 

ксерокопію підписаної квитанції про оплату.  

mailto:npu.ffvs@ukr.net

