
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

Шановні колеги! 

Міністерство освіти і науки України 

Херсонський державний університет 

Факультет фізичного виховання та спорту 

Херсонський обласний центр здоров'я та спортивної медицини 

запрошують Вас прийняти участь в проведенні VIII Всеукраїнській 

науково-практичній конференції «Проблеми сучасної валеології, фізичної 

культури та реабілітації» (1-2 жовтня 2015 року) 

Організаційний комітет: завідувач кафедри медико-біологічних основ 

фізичного виховання та спорту, кандидат наук з фізичного виховання і спорту, 

доцент Возний С.С., головний лікар Херсонського обласного центру здоров'я та 

спортивної медицини, доктор медичних наук, професор кафедри медико-

біологічних основ фізичного виховання та спорту Ромаскевич Ю.О., 

відповідальний секретар доцент Голяка С.К. 

Учасники конференції: 

1. Лікарі-санологи, реабілітологи, лікарі ЛФК, інструктори ЛФК лікувальних 

установ м. Херсона та області. 

2. Викладачі та студенти, слухачі МАН Херсонського державного університету. 

3. Викладачі вищих та середніх навчальних закладів І-ІУ рівнів акредитації, 

вчителі навчально-виховних закладів освіти. 

4. Медичні працівники спортивних закладів. 

Регламент: доповідь 10-15 хвилин з питань теорії, практики та організації 

роботи з профілактики захворювань та реабілітації хворих; організація роботи 

спеціальних медичних груп. 

Планується два секційні засідання, на яких будуть розглянуті наступні 

проблеми: 

- Секція № 1 "Оздоровчий вплив немедикаментозних методів лікування 

людей з вадами здоров'я та організація занять в СМГ"; 

- Секція № 2 "Валеологія та фізична культура". 

За результатами конференції планується видання збірника наукових праць. 

Вимоги щодо оформлення матеріалів  

Матеріали конференції будуть надруковані в збірнику наукових праць 

«Проблеми сучасної валеології, фізичної культури та реабілітації». 

• Матеріали приймаються в оргкомітет до 15.09.2015 р. на електронних носіях 

та у роздрукованому вигляді; 

• Мова - українська, російська, англійська; 

• Обсяг статті - не більше 6 сторінок; 

• Текст статті набирати у форматі Місrosoft Word7.0 (6.0) for Windows, Тіmes 

New Roman, 14 кегль (інтервал 1,5), сторінки не нумеруються, розмір полів: 

ліве - 2 см; праве - 2 см; верхнє - 2 см; нижнє - 2 см. До статті можна включати 



графічні матеріали - рисунки, таблиці тощо. 

• Структура статті: зверху по центру назва статті великими літерами, 

нижче по центру через один пробіл - прізвище та ініціали автора (авторів), 

нижче по центру через один пробіл - курсивом назва організації чи установи, 

через один пробіл - анотація та ключові слова (3-4 рядки), текст статті 

(постановка проблеми, аналіз останніх досліджень та публікацій, мета 

дослідження, основний зміст роботи (організація та методики дослідження, 

результати дослідження, висновки та перспективи подальших досліджень) і 

література. Порядок оформлення статті згідно вимог ВАК України (постанова 

№ 7-06/1 від 15 .01.2003 року). 

• Вартість однієї публікації: 100 гривень; 

• Авторська довідка (науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, 
посада, контактна адреса та телефон). 

Про участь у конференції необхідно попередити оргкомітет завчасно. Матеріали 

конференції, а також копію квитанції про оплату надсилати за адресою: 

73000, м. Херсон, вул. 40 років Жовтня 27, ХДУ, факультет фізичного 

виховання та спорту, кафедра медико-біологічних основ фізичного 

виховання та спорту. 

Голова оргкомітету - доцент Возний С.С., або оплату здійснювати на картку 

«Приватбанку» № 4627 0817 2470 1490 Возний Сергій Степанович. 

 (0552) 32-67-65,   е-таіі: s.golyaka@уаndех.ru 

 


