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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Запрошуємо Вас взяти участь 14 травня 2021 року у
VІІІ Всеукраїнській науково-практичній Інтернет-конференції
молодих учених і студентів
«ІННОВАЦІЙНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ:
ЗМІСТ, НАПРЯМИ І ТЕХНОЛОГІЇ РЕАЛІЗАЦІЇ»
Матеріали конференції будуть опубліковані в електронній версії збірника і розміщені на сайті
Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка
(http://chnpu.edu.ua/lecterns/physical-lectern/285-department-of-biological-foundations-of-physical-educationand-sports)

Тематичні напрямки конференції:
1. Педагогічні інновації в шкільній та вищій освіті в умовах сталого розвитку.
2. Сучасні інноваційні технології виховання дітей та молоді.
3. Теорія і методика організації освітнього процесу в умовах дистанційного навчання.
4. Здоров’я особистості як міждисциплінарна проблема.
5. Фізична терапія, ерготерапія, сенсорна інтеграція як засоби збереження, зміцнення і
відновлення здоров’я різних груп населення.
6. Педагогічні, медико-біологічні та психологічні аспекти підвищення ефективності
фізичного виховання та занять спортом.
7. Здоров’язбережувальне освітнє середовище: технології організації.
Форма участі у конференції – заочна. Публікаційний внесок становить 55 грн. та покриває витрати,
пов’язані з рецензуванням і редагуванням тез, макетуванням збірника конференції. Усім авторам тез
доповідей буде доступний збірник в електронному вигляді та електронний сертифікат учасника (за
вимогою).
Робочі мови конференції – українська, англійська, російська.
Для участі в роботі конференції просимо Вас до 16 квітня 2021 року надіслати на електронну
адресу kaf.bofzs@gmail.com (відповідальна – Катаєва Лариса Всеволодівна) тези доповіді та квитанцію
про оплату публікаційного внеску з поміткою «Конференція молодих учених і студентів». Заявку на

участь потрібно надати тільки через заповнення електронної реєстраційної форми за посиланням:
https://cutt.ly/hrcqqG7
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ:
1. До опублікування приймаються наукові праці, які не друкувалися раніше.
2. Назва файлу повинна відповідати прізвищу автора та напрямку конференції (наприклад:
Сидоренко_тези(1).rtf). Обсяг тез – до 3 сторінок формату А4, у вигляді електронної версії (Word у форматі
RTF). Шрифт Times New Roman, розмір кегля – 14. Міжрядковий інтервал 1,5; абзацний відступ – 1,25 см; поля
– 2 см з усіх сторін; вирівнювання – по ширині, номер сторінки не проставляти. Ілюстрації (малюнки, блоксхеми, графіки) розташовуються в тексті та повинні бути виконані в одному з графічних редакторів. Блок-схеми
та малюнки подаються окремими файлами, чорно-білими (без напівтонів), контрастними. Таблиці розміщуються
безпосередньо в тексті статті. Кожна таблиця має містити заголовок. Формули та позначення створюються у
редакторі формул Math Type або Microsoft Equation і розташовуються в тексті. Посилання на літературні
джерела подаються в квадратних дужках з вказуванням номера джерела за списком, наприклад: [2]. Список
використаних джерел повинен бути оформлений згідно АРА.
3. Необхідні елементи структури тез: прізвище та ініціали автора та співавторів (не більше трьох); науковий
ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали наукового керівника; назва тез; резюме (5 рядків) та ключові слова
(1 рядок) мовою тез; текст тез: вступ (постановка проблеми та її зв’язок з важливими науковими чи
практичними завданнями, аналіз останніх досліджень і публікацій); мета та завдання роботи; методи,
організація досліджень, результати досліджень та їх обговорення; висновки; використані джерела (в
алфавітному порядку); резюме англійською мовою (обсягом 5 рядків) та ключові слова (1 рядок) із додаванням
перекладу прізвищ та ініціалів автора(ів) і назви тез; дата відправлення тез до редакції.
4. За зміст і достовірність поданих наукових даних відповідальність несуть автори. Після рецензування тез
доповіді повідомлення про їх прийняття (чи про повернення на доопрацювання) надсилається автору на
електронну адресу.
Редакційна колегія залишає за собою право відхиляти матеріали,
які не відповідають вимогам, або вносити корективи. Виправлення до статей, повернутих авторам на
доопрацювання, приймаються впродовж трьох діб.
ОПЛАТА:
ЄДРПОУ 02125674, МФО 820172, одержувач: НУЧК імені Т.Г. Шевченка, р/р UA048201720313241003201006970,
призначення платежу: «Конференція молодих учених і студентів, друк матеріалів».
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З повагою, оргкомітет конференції

