
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

Запрошуємо здобувачів вищої освіти взяти участь у науковій конференції  
«Сучасні погляди молоді на фізичну культуру, спорт та здоров’я людини», 

яка відбудеться 14 травня 2021 року 
у Харківській державній академії фізичної культури 

у рамах ВЕСНЯНОГО ФЕСТИВАЛЮ НАУКИ, 
присвяченого Дню науки 

Напрямки роботи конференції: 
1. Актуальні питання фізичного виховання різних груп населення.
2. Удосконалення підготовки спортсменів різної кваліфікації.
3. Фізична терапія, здоров'я людини та медико-біологічні аспекти фізичної культури

та спорту. 
4. Психолого-педагогічні, організаційно-управлінські, соціально-економічні та

мовно-філософські аспекти фізичної культури та спорту. 
Робочі мови конференції: українська, англійська. 
Запрошуємо до участі здобувачів першого (бакалаврського) та другого 

(магістерського) рівнів вищої освіти. 
Форми участі: очна – доповідь; заочна – публікація. 
Умови участі у конференції: до публікації приймаються тези до Збірника тез 

наукових доповідей «Сучасні погляди молоді на фізичну культуру, спорт та здоров’я 
людини». Кожний учасник отримає електронний сертифікат та Збірник на вказану в заявці 
електронну адресу після проведення конференції. 

Робота конференції планується за такими секціями: 
 Теорія та методика підготовки спортсменів в олімпійських і неолімпійських видах
спорту.
 Олімпійський спорт: історія та сучасність.
 Фізичне виховання.
 Фізична терапія та здоров'я людини.
 Психолого-педагогічні, організаційно-управлінські, соціально-економічні та 
мовно-філософські аспекти сучасного спорту. 

УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ БЕЗКОШТОВНА! 
Для участі у конференції необхідно до 1 травня 2021 року: 
1) заповнити форму участі за посиланням: https://forms.gle/hMRnArsit25i6n1y8 ;
2) до форми заявки прикріпити файл з тезами.

Вимоги до оформлення тез доповідей
Обсяг тез: до 2-х сторінок у редакторі WORD 2003, у форматі *.doc.
Технічні вимоги: шрифт – Times New Roman 14, поля сторінки: справа, зліва, зверху

та знизу 20 мм, орієнтація сторінки – книжкова, міжрядковий інтервал – 1. 

https://forms.gle/hMRnArsit25i6n1y8


Зразок оформлення тез: 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ, ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКІ, 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ТА МОВНО-ФІЛОСОФСЬКІ АСПЕКТИ ФІЗИЧНОЇ 
КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ 

(напрям роботи конференції великими літерами, напівжирним за центром) 

Іван Іваненко 
(ім’я та прізвище автора (ів) 

Харківська державна академія фізичної культури 
(місце роботи або навчання курсивом, вирівнювання з правого краю) 

Харків, Україна 
(місто, країна курсивом, вирівнювання з правого краю) 

МЕНЕДЖМЕНТ У СФЕРІ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ 
(назва тез великими літерами, напівжирним за центром) 

Анотація (мовою тез). 2–3 рядки. 
Ключові слова: 4–5 слів. 
Вступ.  
Мета та завдання дослідження.  
Матеріал і методи дослідження.  
Результати дослідження та їх обговорення.  
Висновки. 
Перспективи подальших досліджень у цьому напрямку.  
Список використаної літератури (5-7 джерел), оформлений відповідно до 

Національного стандарту України «Інформація та документація. Бібліографічні посилання. 
Загальні положення та правила складання. ДСТУ 8302:2015». До прикладу: 
1. Бичківський О. О. Міжнародне приватне право : конспект лекцій. Запоріжжя : ЗНУ,
2015. 82 с.
2. Кулініч О. О. Право на освіту в системі конституційних прав людини і громадянина та
його гарантії. Часопис Київського університету права. 2007. № 4. С. 88–92.
Редколегія залишає за собою право відхиляти подані тези або статті у випадках
недотримання вимог, несвоєчасного подання, виявлення плагіату!

Вимоги до усної доповіді 
• регламент – 5 хв.;
• обов’язково мультимедійний супровід доповіді.
У зв’язку із поширенням Covid-19 умови проведення конференції можуть бути змінені,
про що ми повідомимо додатково!

Контактна інформація 
Відповідальна за організацію та проведення конференції - Стадник Світлана 
Олександрівна,  помічник ректора з наукової роботи ХДАФК, тел. (095) 609-00-98,  
e-mail: npk@khdafk.kh.ua

mailto:npk@khdafk.kh.ua



