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Шановні здобувачі вищої освіти усіх рівнів, викладачі, вчителі, тренери! 

 

Запрошуємо Вас до участі у І-й науково-практичній конференції «Фізична 

культура і спорт. Виклики сучасності», яка відбудеться 20-21 листопада 2021 року на 

базі ХНПУ імені Г.С.Сковороди. 

Робота конференції планується за такими науковими напрямами: 

1. Вдосконалення підготовки спортсменів та аналіз їх змагальної діяльності  

2. Психологічна підготовка у спорті та фізичній культурі 

3. Оздоровчі та здоров’язбережувальні технології у навчальному процесі 

4. Оцінка рівня фізичної підготовленості та активності різних верств населення 

5. Особливості процесу фізичного виховання та спорту в умовах пандемії COVID-19 

 

У межах роботи конференції передбачається:  

1. Виступи, обговорення, прийняття резолюції конференції. 

2. Публікації у матеріалах конференції «Фізична культура і спорт. Виклики 

сучасності», електронне видання ХНПУ імені Г.С. Сковороди, з індексацією у Google 

Scholar. 

Матеріали конференції будуть представлені на сторінці електронного архіву офіційного 

сайту ХНПУ імені Г.С. Сковороди: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/722 

 

Робочі мови конференції: українська, англійська 

Форма участі:  

1. доповідь;  

2. публікація (стаття);  

3. доповідь з публікацією (стаття).  

 

Для участі в конференції необхідно до 01 листопада 2021 р. подати такі матеріали:  

- заявку на участь (для кожного співавтора окремо);  

- тему доповіді, або статтю. 

на електронну пошту  e-mail kaf-fencing@hnpu.edu.ua 

Участь у конференції безкоштовна. 

Автори та співавтори отримають сертифікат участі та матеріали конференції у 10 

денний строк після її проведення в електронному вигляді на пошту, що вказані у заявці. 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ: 

Статті повинні містити результати власних спостережень, досліджень, включати 

малюнки, таблиці, діаграми, схеми. Роботи будуть рецензуватися та перевірятися на 

плагіат. 

Структура статті: 

1. Назва статті 

2. Ім'я та прізвище автора/ів 

3. Місце навчання: курс та навчальний заклад, місто/місце роботи (для викладачів): 

посада та навчальний заклад, місто 

4. Анотація мовою статті (4-5 речень) 

5. Ключові слова: 4-5 слів 



6. Вступ - постановка проблеми у загальному вигляді. Аналіз останніх досліджень і 

публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, 

виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується 

означена стаття. 

7. Мета та завдання дослідження 

8. Матеріали та методи дослідження  

9. Результати дослідження - виклад основного матеріалу дослідження з повним 

обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Результати досліджень з обов’язковою 

статистичною обробкою даних необхідно представляти у вигляді таблиць, графіків, 

діаграм. 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. 

10. Висновки з даного дослідження 

11. Перспективи подальших досліджень у цьому напрямі 

12. Література 

 

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ: 

Мова статті – українська, англійська.  

Текст обсягом 4-8 сторінок формату А4 у редакторі MS Word 2003-2010, у форматі 

*.doc. Шрифт – Times New Roman 14, нормальний, без переносів, абзаци – 1,25, 

вирівнювання за шириною. 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 слід надавати та оформлювати згідно умов державних стандартів. 

Рисунки та графіки мають бути виконано якісно з можливістю їх редагування. 

Список літератури (від 5-7, для оглядових – 10 і більше) повинен бути оформлено 

згідно вимог ДСТУ 8302:2015 та налічувати достатню кількість сучасних (за останні 5 

років) джерел за проблемою дослідження, до якого необхідно включати наукові статті з 

українських та зарубіжних фахових наукових журналів. На всі джерела, вказані в списку 

літератури в тексті статті мають бути посилання. Посилання на літературу у тексті у 

вигляді [1, 2, 3, 4…..].  

Усі скорочення (за винятком одиниць виміру) можуть бути використані лише після 

згадування повного терміну.  

Автори відповідають за точність поданої інформації, статистичних даних, 

географічних назв та власних імен. 

Оргкомітет та редакційна рада залишає за собою право на відбір публікацій. Після 

рецензування рішення про прийняття до друку (чи відхилення) статті надсилається 

авторові лише на електронну адресу. 

 

ВИМОГИ ДО УСНОЇ ДОПОВІДІ: 

 регламент – 10 хвилин;  

 обов’язково мультимедійний супровід доповіді.  
 

ІНФОРМАЦІЙНІ КАНАЛИ ЗВ'ЯЗКУ: 

(067) 714-16-76 – завідувач кафедри одноборств, фехтування і силових видів спорту, 

к.пед.наук, доцент Кривенцова Ірина Володимирівна  

(066) 194-91-40 – доцент кафедри одноборств, фехтування і силових видів спорту, канд. 

наук з фіз. виховання та спорту, Несен Олена Олександрівна  

 



 

 

ЗАЯВКА 

на участь здобувачів вищої освіти у І-й науково-практичній конференції «Фізична 

культура і спорт. Виклики сучасності»  

Прізвище, ім’я, по-батькові _____________________________________________________  

Повна назва вищого навчального закладу (наукової установи),  

в якому навчається учасник конференції__________________________________________  

Назва факультету (кафедри) та рік навчання_______________________________________  

Контактний телефон __________________________________________________________  

E-mail (обов’язково)___________________________________________________________  

Прізвище, ім’я, по-батькові, вчений ступінь, вчене звання, посада наукового керівника 

_____________________________________________________________________________  

Назва секції, за якою планується участь ___________________________________________  

Форма участі (доповідь, публікація, публікація + доповідь,) _________________________  

Назва доповіді / статті _________________________________________________________  

 

ЗАЯВКА 

на участь викладачів у І-й науково-практичній конференції «Фізична культура і спорт. 

Виклики сучасності»  

Прізвище, ім’я, по-батькові _____________________________________________________  

Повна назва закладу (наукової установи),  

в якому працює учасник конференції ____________________________________________  

Науковий ступінь, звання, посада викладача ______________________________________  

Контактний телефон __________________________________________________________  

E-mail (обов’язково)___________________________________________________________  

Назва секції, за якою планується участь ___________________________________________  

Форма участі (доповідь, публікація, публікація + доповідь,) _________________________  

Назва доповіді / статті _________________________________________________________  

 

 

 

ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ БАЖАЄ ТВОРЧИХ УСПІХІВ!   


