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ЗАПРОШЕННЯ 

 

на ІХ науково-практичну Інтернет-конференцію з міжнародною участю  

«Стратегічне управління розвитком фізичної культури і спорту» 

13-14 травня 2021 р.  

 

Шановні колеги! 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ІХ науково-практичної Інтернет-конференції  з 

міжнародною участю «Стратегічне управління розвитком фізичної культури і спорту» 

 

Мета конференції – обговорення проблем стратегічного управління розвитком фізичної 

культури і спорту та пошук перспективних шляхів їх розв'язання  

 

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

1. Менеджмент та маркетинг у сфері фізичної культури та спорту. 

2. Інноваційно-педагогічні технології управління професійною освітою у сфері фізичної 

культури і спорту. 

3. Проблеми та перспективи управління олімпійським, паралімпійським, неолімпійським та 

професійним спортом.   

4. Філософські, історичні, психологічні та нормативно-правові аспекти фізичної культури і 

спорту.  

5. Економіка, підприємництво та підприємницька діяльність у сфері фізичної культури та 

спорту. 

 

УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ БЕЗКОШТОВНА  

 

 

ДО ДРУКУ ПРИЙМАЮТЬСЯ СТАТТІ ОБСЯГОМ  6 СТОРІНОК 

УКРАЇНСЬКОЮ АБО АНГЛІЙСЬКОЮ МОВАМИ  

Матеріали на конференцію приймаються на електронну пошту:  

е-mail: sportmanagment-2021@ukr.net 

 

 

РОБОТИ СТУДЕНТІВ, МАГІСТРАНТІВ, АСПІРАНТІВ ПОДАЮТЬСЯ У 

СПІВАВТОРСТВІ З НАУКОВИМ КЕРІВНИКОМ, АБО ДО НИХ ДОДАЄТЬСЯ 

ВІДСКАНОВАНА РЕЦЕНЗІЯ ЗА ПІДПИСОМ НАУКОВОГО КЕРІВНИКА (обов'язково). 
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УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ 

1. До 26 квітня 2021 р. (включно) необхідно надіслати на адресу оргкомітету 

(sportmanagment-2021@ukr.net) наступні матеріали (у темі листа вказати «Участь у 

конференції_Прізвище та ініціали»):  

1) заявку на участь у конференції (назва файлу повинна виглядати наступним чином: 

ПІБ_заявка); 

2) електронний варіант статті (назва файлу повинна виглядати наступним чином: ПІБ_стаття). 

2. Статті будуть розміщені на сайті Харківської державної академії фізичної культури 

http://hdafk.kharkov.ua у період проведення конференції. 

3. За результатами конференції буде видано електронний збірник матеріалів конференції та 

сертифікат учасника, розсилка яких буде здійснена після проведення конференції на електронні 

пошти, які будуть зазначені у авторській довідці. 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ 

СТРУКТУРА: 

НАПРЯМ КОНФЕРЕНЦІЇ (обов'язково вказувати!):  

УДК 

НАЗВА СТАТТІ 

ПРІЗВИЩА, ІНІЦІАЛИ АВТОРІВ із зазначенням учених ступенів і вчених звань. 

Місце роботи або навчання (назва установи чи організації, місто). Назва країни (для 

іноземних авторів). 

Прізвище, ініціали, вчене звання, науковий ступінь наукового керівника. 

Анотація (мовою статті). 2–3 рядки.  

Ключові слова: 5-6 слів. 

Вступ. Постановка проблеми у загальному вигляді. Аналіз останніх досліджень і 

публікацій, у яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, 

виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується дана 

стаття.  

Мета дослідження та завдання дослідження.  

Матеріал і методи дослідження.  

Результати дослідження та їх обговорення. Виклад основного матеріалу дослідження з 

повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Результати досліджень з 

обов'язковою статистичною обробкою даних необхідно представляти у вигляді таблиць, 

графіків, різних діаграм. Дані, які представляються в таблицях, мають бути суттєвими, 

повними, порівнянними, достовірними. Заголовок таблиці, назва графіка або діаграми повинні 

відповідати їх змісту. Переказувати словами дані, приведені в таблицях і графіках 

неприпустимо. Отримані результати дослідження мають бути обов'язково проаналізовані.  

Висновки з даного дослідження. 

Перспективи подальших досліджень у даному напрямку.  

Список використаної літератури (до 5 літературних джерел). Список використаної 

літератури оформлюється згідно з ДСТУ 3008-2015. 

 

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ:  

Обсяг – 6 сторінок. Шрифт – Times New Roman 14, текст таблиць – Times New Roman 12. 

Поля сторінки: справа, зліва, зверху та знизу 20 мм, орієнтація сторінки – книжкова, 

міжрядковий інтервал – 1,5. 

Формули, таблиці, ілюстрації, посилання на них та на використані літературні джерела 

необхідно надавати і оформлювати відповідно до вимог державних стандартів. Формули 

повинні бути набраними в редакторі формул MS Equation. 
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Рисунки та графіки повинні бути виконані в форматі jpeg, якісно, з можливістю їх 

редагування. Для всіх об’єктів повинно бути встановлено розміщення «в тексті».  

 Автори відповідають за точність викладених фактів, цитат, статистичних даних, географічних 

назв, власних імен.  

 У разі недотримання автором зазначених вимог, великої кількості граматичних і технічних 

помилок редколегія залишає за собою право відхиляти подані статті. 

 

ЗАЯВКА УЧАСНИКА КОНФЕРЕНЦІЇ  

 

Прізвище, ім'я та по-батькові 

 

 

Країна, повна назва закладу 

вищої освіти 

 

 

 

Контактний телефон  

 

Е-mail (ОБОВ'ЯЗКОВО)  

 

Посада  

 

Вчений ступінь  

 

Вчене звання  

 

 

 

Адреса організаційного комітету Інтернет-конференції 

 

Кафедра менеджменту фізичної культури ХДАФК 

Україна, 61058, м. Харків, вул. Клочківська, 99, аудиторія 206.  

Тел. для довідок:  

Бондар Анастасія Сергіївна – 067-775-72-78. 

E-mail: sportmanagment-2021@ukr.net 

 

 

 

 

 

 

 

Оргкомітет бажає творчих успіхів! 
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