
 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

Національна комісія України у справах ЮНЕСКО 

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 

Чернівецька міська рада 
 

ІІ Міжнародна науково-практична конференція 

«Фізична культура і спорт: досвід та перспективи»  

(4-5 квітня 2019 року) 
 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  

Шановні колеги! 

Факультет фізичної культури та здоров’я людини Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича запрошує Вас взяти участь у Міжнародній 

науково-практичній конференції «Фізична культура і спорт: досвід та 

перспективи», яка відбудеться 4-5 квітня 2019 року. 

НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

1. Олімпійський та професійний спорт. Олімпійська освіта. 

2. Інноваційні технології у фізичній культурі і спорті. 

3. Фізичне виховання різних груп населення. 

4. Сучасні підходи до організації та змісту навчально-виховного процесу майбутніх 

фахівців з фізичної культури, спорту та фізичної терапії, ерготерапії. 

5. Психологічні та історичні аспекти фізичної культури і спорту. 

6. Науково-методичні основи здоров’я людини, рекреації та фітнесу. 

7. Сучасний стан фізичної терапії: участь і місце фізичного терапевта та 

ерготерапевта у комплексному наданні медичних послуг. 

8. Актуальні питання теоретичної та практичної підготовки фахівців з фізичної 

терапії, ерготерапії. 

9. Проблеми формування здорового способу життя та безпеки життєдіяльності, 

міжнародні аспекти безпеки життєдіяльності та обороноздатності. 
 

У програмі конференції: пленарне та секційні засідання, майстер-класи, 

«круглі столи», спортивні та екскурсійні заходи:прогулянка центральною частиною 

міста Чернівці, туристичним комплексом «Сонячна долина» та екскурсія до 

історико-архітектурної пам’ятки «Хотинська фортеця». 
 

Тези доповідей будуть опубліковані у збірнику матеріалів конференції, який 

буде розісланий учасникам конференції та до бібліотек університетів України. 

Статті будуть опубліковані у Віснику Прикарпатського університету. Серія: 

Фізична культура,включеному до міжнародних каталогів наукових видань і 

наукометричних баз:Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського, 

GoogleSholar, Українські наукові журнали (USJ), UniversalImpactFactor, 

PolskaBibliografiaNaukowa (PBN), Ulrich'sPeriodicalsDirectory (Ulrichsweb), 

InternationalScientificIndexing (ISI), ROAD. 
Журнал включено до переліку наукових фахових видань України, у яких можуть 

публікуватись результати дисертаційних робіт з напряму дослідження, передбачених 

паспортами спеціальностей: 24.00.01 – Олімпійський і професіональний спорт; 24.00.02 – 

Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення; 24.00.03 – Фізична 

реабілітація; 13.00.02 – Теорія та методика навчання (фізична культура й основи 

здоров’я). (ЗатвердженонаказамиМіністерстваосвіти і науки України від 09.03.2016 № 241, 

додаток 9). 

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська. 

http://sdolina.com.ua/
http://khotynska-fortecya.cv.ua/


 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ 

Обсяг тез – від однієї до трьох повних сторінок тексту формату А4, набраного 

в текстовому редакторі MS Word гарнітурою Times New Roman, 14 кеглем, 

міжрядковий інтервал – 1,5. Параметри сторінки: абзац – 12,5 мм; поля 20 мм з усіх 

сторін. Вирівнювання тексту за допомогою пробілів і табуляції не допускається. 

Оформлення заголовка тез: назва доповіді – по центру жирним шрифтом 

прописними літерами, крапку в кінці заголовка не ставити; прізвища автора/авторів 

та ініціали друкувати через кому по центру сторінки жирним шрифтом; місце 

роботи автора/авторів, назва установи курсивом по центру, крапку в кінці не 

ставити. 

Один примірник статті чи тез підписується авторами. 

Вартість публікації однієї сторінки тез – 60 грн. для учасників з України та 20 Є 

– для учасників з інших країн. 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ 
1. Обсяг оригінальної статті – 6 і більше сторінок, коротких повідомлень – до 3 

сторінок. 

2. Статті подаються у форматі Microsoft Word. Назва файлу латинськими буквами 

повинна відповідати прізвищу першого автора. Матеріал статті повинен міститися в 

одному файлі. 

3. Текст статті має бути набраним через 1,5 інтервал, шрифт “Times New Roman”, кегль 

14, поля – 20 мм. 

4. Таблиці мають бути побудовані за допомогою майстра таблиць редактора Microsoft 

Word. Діаграми, рисунки, формули, схеми потрібно подавати з можливістю редагування у 

форматі Microsoft Word або у вигляді окремих файлів у форматі jpg. 

5. Текст статті має бути оформлений відповідно до Держстандарту й вимог 

МОН України. 

Статті пишуться за схемою: 

o УДК(у лівому верхньому куті аркуша). 

o Автор(и) (ім’я, прізвище, жирним шрифтом, курсивом у правому куті). 

o Назва статті(заголовними буквами, жирним шрифтом). 

o Резюме й ключові слова 2-ма мовами (укр., англ.). Об’єм резюме англійською мовою не 

менш 1800 символів, українською – 800 символів, структура – мета, матеріал і методи 

дослідження, отримані результати та висновки. 

o Постановка проблеми й аналіз результатів останніх досліджень, зв’язок проблеми з 

важливими науковими чи практичними завданнями, у яких започатковано розв’язання цієї 

проблеми й на які опирається автор, виокремлення не вирішених раніше частин загальної 

проблеми, яким присвячується стаття. 

o Мета дослідження. 

o Методи й організація дослідження. 

o Результати і дискусія. 

o Висновок(ки) з новим обґрунтуванням подальшого пошуку в цьому напрямі. 

o Список використаних джерел (стилем Vancouver та оформлення при статейної 

бібліографії латиницею (References)). 

5. Статті приймаються українською, англійською мовами. 

6. У кінці статті навести: прізвище, ім’я, по батькові автора(ів), науковий ступінь, 

звання, посаду, номер ORCID; назву статті англ. мовою; контактний e-mail та 

телефон;повну назву й поштову адресу закладу вищої освіти. 

Вартість однієї сторінки статті –60 грн. для учасників з України та 20 € – для 

учасників з інших країн. 
 

 



 

 

УМОВИ УЧАСТІ 

Для участі в конференції «Фізична культура і спорт: досвід та перспективи», яка 

відбудеться 4-5 квітня 2019 року, необхідно непізніше 28 лютого 2019 року 

надіслати наступні матеріализа адресою: Україна, 58000, м. Чернівці, вул. Небесної 

Сотні, 4Д, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 

факультет фізичної культури та здоров’я людини Гакман Анні Вікторівні або на 

електрону адресу fkzl.chnu@gmail.com: 

1. Ви заповнюєтезаявку учасника, обов’язкову для публікації. 

2. Надсилаєтенамстаттютаквитанцію про сплату вартості публікації наукової 

статті(сплачується лише після повідомлення про прийняття матеріалів).  

3. Редакція рецензує вашу статтю протягом 2–3 днів.Статті студентів 

публікуються за наявності рецензії або співавтора з науковим ступенем. 

4. Якщо стаття успішно пройшла рецензування, ми відправляємо вам лист з 

інформацією: «Стаття пройшла рецензування, прийнята до публікації». 

5. Організаційний внесок для очної участі у конференції становить 350 грн. 

–для учасників з України та 20 € / 20 USD– для учасників з інших країн. Оплата 

включає: друк програми та матеріалів конференції, екскурсії та відпочинок 

учасників конференції (екскурсійні заходи: прогулянка центральною частиною 

міста Чернівці, туристичним комплексом«Сонячна долина»та екскурсія до 

історико-архітектурної пам’ятки «Хотинська фортеця»). Учасники вносять 

організаційний внесок під час реєстрації. 

 

Кошти за публікацію перераховувати на картку Приватбанку 4149-4978-2828-3897 

(Гакман Анна Вікторівна). Призначення платежу: за поліграфічні послуги. 

Довідку можна отримати за тел. (0372) 52-00-58 – деканат факультету фізичної 

культури та здоров’я людини ЧНУ, або 066-97-77-304 Гакман Анна Вікторівна. 

У разі відступу від зазначених вимог, рукописи не приймаються до розгляду. 

 
Чекаємо на Ваші наукові праці. 

До зустрічі у Чернівцях! 

 

mailto:fkzl.chnu@gmail.com
http://sdolina.com.ua/
http://khotynska-fortecya.cv.ua/


 

 

 

ЗАЯВКА 

на участь у Міжнародній науково-практичній конференції 

«Фізична культура і спорт: досвід та перспективи»,  

4-5 квітня 2019 року 
ПІБ авторів, науковий ступінь, вчене звання  

Назва тез/статті  

Обрана секція  

Місце роботи, посада  

Контактна адреса:  

ПІБ, Вулиця, № будинку, № квартири, Місто, 

Індекс, КРАЇНА 

 

Контактний телефон  

e-mail  

Участь: очна  

заочна  
Кількість місць у готелі для бронювання  

 

 

 


