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IV Міжнародна (заочна) науково-практична конференція
з елементами школи для молодих учених
“СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ ФАХІВЦЯ
З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ, СПОРТУ ТА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ”
26 квітня 2018 року
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі IV Міжнародної (заочної) науковопрактичної конференції «Сучасні технології формування особистості фахівця з
фізичного виховання, спорту та здоров’я людини», яка відбудеться 26 квітня 2018
року у Національному університеті «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка
(м. Чернігів, Україна).
ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
1. Концептуальні засади та сучасні технології підготовки фахівців у
закладах вищої освіти.
2. Підготовка майбутнього фахівця з фізичного виховання, спорту та
здоров’я людини в умовах впровадження Концепції Нової української школи.
3. Інноваційні підходи до здоров’язбереження учасників навчальновиховного процесу.
4. Індивідуальні підходи до підготовки дітей, молоді, кваліфікованих
спортсменів у різних видах спорту.

УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ
Статті будуть надруковані до початку конференції у збірнику, затвердженому як
фахове видання з педагогіки і з фізичного виховання та спорту (Наказ МОН
України № 528 від 12 травня 2015 р.).
Для участі у конференції просимо Вас до 10 березня 2018 року надіслати статті і
заявки (з обов’язковим заповненням усіх пунктів) на електронну адресу оргкомітету.
Оплата за друк матеріалів і видання збірника проводиться з розрахунку 50 грн.
(3 $ - для іноземних учасників) за кожну сторінку публікації.
ОПЛАТА:
– Україна – ПриватБанк, поповнення картки 4731 2127 0007 9162, призначення
платежу – «Конференція, друк статті»;
– Іноземні країни – електронний переказ за адресою: Україна, 14013, м. Чернігів,
вул. Гетьмана Полуботка, 53, НУ «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка,
кафедра біологічних основ фізичного виховання, здоров’я і спорту (БОФВЗС),
одержувач: Жáра Ганна Іванівна (позначка «Конференція»).
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ





Статті приймаються до 10 березня 2018 року.
Мова – українська, російська, англійська, польська.
Обсяг статті – 8 – 15 сторінок.
матеріали і заявки (окремими файлами!) направляти на e-mail: kaf_bofvs@ukr.net.
Ім’я файлу статті повинно включати прізвище автора(ів) та № бажаного напрямку
конференції (Приклад: Шевченко_3).
 Текст статті набирати в редакторі Microsoft Word; формат тексту – *rtf або *doc,
шрифт тексту – Times New Roman, 14 pt, інтервал – 1,5; береги 20 мм. Ілюстрації
(малюнки, блок-схеми, графіки) розташовуються у тексті статті та повинні бути
виконані в одному з графічних редакторів. Малюнки слід подавати чорно-білими
(без напівтонів), контрастними. Блок-схеми та малюнки (повинні бути згруповані)
додатково подаються окремими файлами в електронному вигляді. Таблиці
розміщуються безпосередньо у тексті статті. Кожна таблиця має містити заголовок.
Формули та буквені позначення величин створюються у редакторі формул
MathType-Equation та розташовуються у тексті.
 Структура статті: УДК, прізвище та ініціали автора та співавторів (не більше
чотирьох), назва статті, резюме та ключові слова українською (не менше 500 зн.) та
англійською (не менше 2000 зн.) мовами (резюме англійською мовою із
зазначенням прізвища, ініціалів автора та співавторів і повної назви статті), текст
статті, література. Комп’ютерний переклад резюме не дозволяється.
 Стаття повинна бути оформлена згідно вимог до фахових видань (постанова президії
ВАК України від 15.01.2003 р. №7-05/1) і містити такі необхідні елементи:
постановка проблеми та її зв’язок із важливими науковими чи практичними
завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій; формулювання мети роботи
(постановка завдань); виклад основного матеріалу дослідження; висновки і
перспективи подальших розвідок у даному напрямі; література.

 Після рецензування статті повідомлення про прийняття її до друку (чи відхилення)
надсилається автору на електронну адресу. Тільки тоді автор оплачує видання статті й
обов’язково надсилає копію квитанції про cплату на електронну адресу оргкомітету.
Виправлення до статей, відправлених авторам на доопрацювання, приймаються
впродовж трьох діб.
 За зміст і достовірність поданих до друку наукових даних відповідальність несуть
автори та співавтори. Редакційна колегія залишає за собою право відхиляти
матеріали, які не відповідають вимогам до фахових видань, або вносити
корективи.
 Автор може представити не більше 3-х статей, які будуть опубліковані у фаховому
збірнику наукових праць.
 Електронний варіант збірника буде надсилатись авторам на електронну адресу після
завершення конференції.
 Автору (колективу авторів) статті гарантується один примірник опублікованого
збірника за попередньою заявкою. Для отримання друкованого варіанту збірника
учаснику потрібно поставити позначку в заявці у відповідному рядку або окремо
надіслати на електронну адресу оргкомітету запит та гарантії оплати поштової
пересилки.
 Пересилка збірників здійснюється Новою поштою за рахунок авторів.
Будемо дуже вдячні за доведення інформації про конференцію
до усіх зацікавлених осіб!
ОРГКОМІТЕТ:
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наук, професор, ректор Національного університету «Чернігівський колегіум» імені
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кафедри біологічних основ фізичного виховання, здоров’я і спорту Національного
університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, тел. (0462) 95–21–44.
Гаркуша Сергій Васильович – доктор педагогічних наук, професор, декан
факультету фізичного виховання Національного університету «Чернігівський
колегіум» імені Т.Г. Шевченка, тел. (04622) 3–14–94.
Жáра Ганна Іванівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри
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«Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, моб. тел. +38(097) 523–46–40;
+38(050) 410–20–95.

ЗАЯВКА
на участь у IV Міжнародній (заочній) науково-практичній конференції
“Сучасні технології формування особистості фахівця з фізичного виховання,
спорту та здоров’я людини”, яка відбудеться 26 квітня 2018 року
у Національному університеті «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка
м. Чернігів, Україна
Прізвище, ім’я, по батькові _________________________________________________
Науковий ступінь _________________________________________________________
Вчене звання _____________________________________________________________
Посада __________________________________________________________________
Місце роботи _____________________________________________________________
Адреса учасника __________________________________________________________
Телефон (код міста) _______________________ е-mail __________________________
Заявка на отримання друкованого варіанта збірника поштою :
так, вишліть поштою 

тільки електронний варіант 

Номер відділення Нової пошти для пересилання збірника _______ Місто___________
Співавтори _______________________________________________________________
Номер бажаного напрямку __________________________________________________
Підпис _______________ Дата _______________

