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з публікацією статей у збірнику наукових праць 
«ЮІЛШАЬ ОЕ ТКАСК ЕЛЛИ) АТНЬЕТІСЗ» (№2)

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі II всеукраїнської наукової інтернет- 
конференцїї «Сучасні тенденції розвитку легкої атлетики».

Мстою конференції є висвітлення проблем легкої атлетики, представлення їх 
рішень та означення подальших шляхів розвитку легкоатлетичного спорту.

Конференція є своєрідним форумом, що покликаний залучити до дискусії 
якомога більшу кількість учасників легкоатлетичного руху та небайдужих.

Багатозначність легкоатлетичного спорту та його виключна прикладна функція у 
суспільстві дозволяють охопити значну кількість напрямів сучасних досліджень, які 
стосуються як безпосередньо педагогічної складової, так, і інших наукових напрямів. 
Ми прагнемо до популяризації легкоатлетичного спорту та вирішення проблем 
навчально-тренувального процесу спортсменів.

Напрями конференції:
^  Теорія і методика тренування в легкій атлетиці
^  Медично-біологічні та біомеханічні дослідження в легкій атлетиці
■У Оздоровче і прикладне застосування легкоатлетичних вправ

До участі запрошуються викладачі, аспіранти, магістранти, студенти, тренери, 
спортсмени та інші фахівці галузі фізичної культури, спорту та легкої атлетики.

Статті та тези наукових доповідей публікуватимуться на сайті академії 
ЬПп:/А\ту\у.Ь(1аїк.кЬагкоу.иа/иа/ 22 листопада 2018 року. За результатами конференції 
буде видано електронний збірник матеріалів конференції та сертифікат учасника, розсипка 
яких буде здійснена після проведення конференції на електронні пошти, з яких будуть 
надіслані матеріали. Збірник буде розміщено на платформі ЬКр://іоигпа1з.игап.иа у базі 
Ореп Іоитаї Бузїешз (О.Ї8) До розгляду приймаються матеріали які не були раніше 
опубліковані.



Організаційний внесок за опрацювання матеріалів відсутній!!!. Друк та розсипка 
матеріалів на замовлення по Україні -  за рахунок автора здійснюється після проведення 
конференції після передплати (150 грн. один примірник). Розсипка «Новою поштою» 
або «Укрпоштою».

Участь у конференції та публікація статей безкоштовна!!!

Оргкомітет та редакційна рада залишає за собою право на відбір публікацій 
для збірника матеріалів. Після рецензування статті повідомлення про її прийняття до 
друку (чи відхилення) надсилається авторові лише на електронну адресу.

Робочі мови конференції: українська, російська.
Для участі в конференції та публікації у збірнику до 12 листопада 2018 року 

необхідно подати статті.
Матеріали надсилаються електронною поштою: икгпас^/ икг.пеЧ

ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

Формат статті А4, орієнтація -  книжкова, матеріали збережені та підготовлені у 
форматі Місгозой 'ЧМогсІ (*.<іос або *.сіосх)

Поля всі сторони -  25 мм 
Основний шрифт Тітез № лу Котап 
Розмір шрифту основного тексту -  кегель 12 
Міжрядковий інтервал -  одинарний 
Вирівнювання тексту -  по ширині 
Абзацний відступ (новий рядок) -  1,25 см 
Нумерація сторінок -  не ведеться
Малюнки та таблиці необхідно подавати в статті безпосередньо після тексту, 

де вони згадуються вперше, або на наступній сторінці. Цифровий матеріал подається у 
таблиці, що має порядковий номер, вирівнювання по правому краю (наприклад, 
Таблиця 1), і назву (друкується над таблицею посередині напівжирним шрифтом, текст 
таблиці подається шрифтом Тітез № \у Котап, розмір 10, інтервал 1).

Рисунок повинен бути єдиним графічним об’єктом (тобто згрупованим). 
Ілюстрації також потрібно нумерувати і вони повинні мати назви, які вказуються поза 
згрупованим графічним об’єктом, (наприклад, Рис. 1. Рівень фізичної 
підготовленості....). Рисунки та графічні об’єкти подаються у тексті окремим файлом 
формату РІЧГО, ІРЕО, ВМР.

Формули повинні бути набрані за допомогою редактора формул (внутрішній 
редактор формул в Місгозой \\Т>пі Гог ХУішіоууз).

Посилання на літературу Посилання на літературу в тексті необхідно давати в 
квадратних дужках, наприклад, [3]; одне джерело відокремлюється від іншого крапкою 
з комою. Бібліографічний список в кінці тексту

Обсяг до 6 сторінок для природничих досліджень та до 8 сторінок для оглядів.

СТРУКТУРНІ ЕЛЕМЕНТИ СТАТТІ

1. УДК
2. Прізвище та ініціали автора (-ів), місце роботи (навчання), вчений 

ступінь, вчене звання, посада, електронна адреса першого автора -  мовою статті 
(українською, російською) (правий кут сторінки, шрифт Тітез № \у Котап, розмір 
шрифту 14, напівжирний). Не більше 4 авторів.



3. Назва статті -  мовою статті (українською, російською) (по центру сторінки, 
шрифт Тітез Котап, розмір шрифту 14, напівжирний, до десяти слів)

4. Анотація -  мовою статті (українською, російською) (курсивом з абзацу) до 6 
рядків за структурою: мета та завдання, об’єкти, методи, результати, висновки. 
Анотація повинна бути інформативною. Це зразок формату вашої повної публікації. 
Вона є окремою працею без посилання на текст рукопису і повинна включати в себе 
основні суттєві результати роботи. Скорочення не допускаються.

5. Ключові слова (4-6 слів або словосполучень з відокремленням їх одне від 
одного комою) -  мовою статті (українською, російською), які не використовуються в 
назві.

6. Текст статті українською або російською мовами.
Перелік використаної літератури подається після тексту статті під заголовком 

«Література:» (кегель 12, через 1 інтервал, мовою оригіналу). Кількість посилань -  не 
'г менше 5 одиниць, бажано після 2010 р; для оглядів -  не менше 15 одиниць. 

Бібліографічний опис документів здійснюється згідно зі стандартами, які прийняті в 
Україні, зокрема, міждержавний «ДСТУ 7.1:2006. Бібліографічний запис. 
Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання». Режим доступу: 
Ь«р://2оипЬ.2р.иа/гезоиг5е/008Т/іпс1ех.1Дт1 (остання дата звернення 06.10.2016). При 
скороченні слів необхідно дотримуватись вимог ДСТУ 3582: 2013 «Бібліографічний 
опис скорочення слів і словосполучень в українській мові» та ТОСТ 7.12.93 
«Библиографическая запись. Сокращения слов на русском язьіке. Обшиє требования и 
правила». При створенні бібліографічного опису іноземною мовою враховувати 
вимоги ТОСТ 7.11-2004 «Система стандартов по информации, библиотечному и 
издательскому делу. Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на 
иностранньїх европейских язьїках».

Структура публікації для природних досліджень:
Актуальність. Аналіз останніх публікацій. Вступ повинен бути зрозумілим для 

широкого кола читачів. Подається чітка характеристика меті публікації і робиться 
відповідний контекст на підтримку основного тексту та значущості роботи. Не треба 
обмежуватися оглядом літератури, варто викладати власні думки посилаючись на 
виконані роботи з питання, яке досліджується

Мета та завдання дослідження. Мають бути чітко і лаконічно сформульовані, 
без двозначного трактування.

Дизайн дослідження. Об’єкти і методи. Забезпечують достатню інформацію в 
тексті або за посиланням на іншу роботу. Відповідні дані валідності і надійності 
повинні бути забезпечені для критичних методів. Вкажіть тип тестів, які 
використовуються, кількість спостережень і статистичні висновки, коли це необхідно. 
Параметричні і непараметричні статистичні методи повинні бути використані в 
залежності від обставин. Мають містити відомості про:

-  учасників;
-  процедуру / протокол тестування / педагогічне випробування / вимірювання / 

інструменти;
-  збір і аналіз даних / статистичний аналіз.
Дизайн дослідження повинен бути схвалений відповідним комітетом з етики 

установи, в якому воно проводилося, а всі учасники повинні дати інформовану згоду 
Дослідження має проводитися відповідно до принципів Гельсінської декларації.

Результати дослідження. Результати повинні бути представлені точно і не 
містити матеріал, який відноситься до обговорення. Одиниці виміру, кількості і 
формули повинні бути виражені відповідно до Міжнародної системи (81). Всі 
вимірювання повинні бути приведені в метричних одиницях.



Обговорення результатів. Виділяйте нові і важливі аспекти дослідження і 
висновків, отриманих з дослідження.

Висновки. Висновки або логічний наслідок. Висновок дозволяє мати останнє 
слово з питань, які підняті в роботі, щоб продемонструвати важливість ваших ідей, і, 
підштовхнути читачів до нового погляду на цю тему.

Перспективи подальших досліджень.
Подяка або зв’язок роботи з науковими темами та планами.
Конфлікт інтересів. Треба зазначити, якщо у авторів є які-небудь конфлікти 

інтересів.
Література. Фактично використана.

Структура публікації для оглядів:
Актуальність
Мета та завдання дослідження
Методи дослідження
Об’єкт дослідження
Дизайн дослідження
Результати дослідження та їх обговорення
Висновки
Подяка або зв'язок роботи з науковими темами та планами
Література

Інформаційні канали зв’язку
Шестерова Людмила Єгорівна, к. фіз. вих., доцент, проректор з науково- 

педагогічної роботи Харківської державної академії фізичної культури, голова 
оргкомітету конференції (тел.: 097-297-1923; е-таіі: Іусітиіаі21056@атаі1.сот );

Рнбальченко Тетяна Петрівна, к. фіз. вих., доцент, заступник голови 
оргкомітету (тел.: 050-166-5929; е-шаіі: іапуи5Іс@;гатЬ1ег.ш 1;

Єфременко Андрій Миколайович, к. фіз. вих., координатор (тел.: 067-707- 
7239; е-таіі: ріеггегоЬегОеЩатаіІ.сот);

Оргкомітет бажає творчих успіхів!



ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ
УДК

Іванов Іван Іванович1
доктор педагогічних наук, доцент, 
професор кафедри легкої атлетики 

'Харківська державна академія фізичної культури
іуапойТЩикг.пеї 

Петров Петро Петрович1 
студент

'Харківська державна академія фізичної культури

ЗМІНИ ПСИХОЛОГІЧНОГО СТАНУ КВАЛІФІКОВАНИХ СПРИНТЕРІВ 
ПІД ВПЛИВОМ МЕТОДИКИ ВІДНОВЛЕННЯ

Анотація: Стрес-фактори ускладнюють адаптацію, що вимагає корекції
психологічного стану спринтерів. Мета роботи -  визначити вплив методики 
відновлення на психологічний стан спринтерів. Результати тестування кваліфікованих 
спринтерів (п=15), зафіксували достовірне зниження особистісної 
тривожності (з 13±0,32 до 9±0,34 у. о.) під впливом розробленої методики відновлення.

Ключові слова: тривожність, увага, адаптація, відновлення, спринтери.
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