
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ  

                                          І СПОРТУ УКРАЇНИ 

                             ТРЕНЕРСЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

КАФЕДРА ПРОФЕСІЙНОГО, НЕОЛІМПІЙСЬКОГО  

ТА АДАПТИВНОГО СПОРТУ 

 

29 БЕРЕЗНЯ 2019 РОКУ 

у Національному університеті фізичного виховання і спорту України відбудеться  

XII Міжнародна наукова студентська інтернет-конференція  

«СПОРТ ТА СУЧАСНЕ СУСПІЛЬСТВО» 
 

Напрями роботи конференції: 

1. Сучасний стан та перспективи розвитку професійного спорту. 

2. Актуальні проблеми неолімпійського спорту. 
3. Розвиток адаптивного спорту на сучасному етапі. 

 

Шановні науково-педагогічні працівники, студенти, магістранти! 

Запрошуємо Вас взяти участь у Конференції. 

 

Розклад проведення Конференції: 

11.00 – урочисте відкриття Конференції; 

11.15 – проведення круглого столу з актуальних питань у сфері інклюзивної 

освіти (додаток 3); 

12.45 – перерва на обід (кава-брейк); 

13.30 – секційні засідання за відповідними напрямами;  

15.30 – стендові доповіді; 

16.00 – підведення підсумків Конференції та прийняття резолюції. 

 
Форми участі у конференції: доповідь з презентацією, стендова доповідь. 

Організаційний внесок за участь не передбачений. 

Для участі у конференції просимо до 10 березня 2019 року надіслати заявку, текст 

доповіді, презентацію або макет стендової доповіді на електронну пошту pnas-

sport@ukr.net. 

Матеріали, що подані несвоєчасно, відхиляються без розгляду. 

Вимоги до усної доповіді: тривалість усного повідомлення – 5 хв. Обов’язковий 

мультимедійний супровід доповіді.  
Автор або колектив авторів несуть відповідальність за науковий зміст матеріалів; 

самостійність і оригінальність текстів робіт; порушення авторських та суміжних прав.  

У разі недотримання автором зазначених вимог, невідповідності тексту доповіді 

тематиці конференції, великої кількості граматичних і технічних помилок організаційний 

комітет конференції залишає за собою право відхиляти подані матеріали. Сертифікат, що 

засвідчує участь у Конференції учасники отримають під час конференції або електронною 

поштою. 

Вимоги до оформлення стендової доповіді:  розміри постера: від 0,8*1,2 м² до 

1,3*2,6 м². Текстова частина: тексти розділів слід обмежити 20 рядками з не більш як 

65 знаками в рядку; текстові блоки слід чергувати зі світлинами, ілюстраціями, 

таблицями тощо. Шрифт слід обирати чіткий, щоб його можна було добре сприймати з 

відстані 1-2, а іноді 3 метрів. Рекомендується використовувати: для заголовка – шрифт 

«Times» розміром 72, для підзаголовків – шрифти «Times», розміри залежать від 



значимості розділів, для зазначення імені автора (-ів) та місця їх навчання 

використовувати шрифт розмірами 48-36; для заголовків текстових розділів 

використовують розмір 28, для основного тексту – розмір 24, але не нижче.  

Структура постера. Обов'язкові елементи: титульний заголовок, актуальність 

дослідження, методи, результати, висновки, література.  

Усний супровід стендової доповіді. Усне повідомлення має становити 3-5 хвилин. 

Стендова доповідь зазвичай оформлюється з використанням програми Power Point. 

Мова стендової доповіді – українська, російська. 

Додаткова інформація. Розміщення матеріалу слід проводити так, щоб інформація 

переходила з лівого верхнього кута до нижнього правого. Текст вирівнювати по лівому 

краю, а не центрувати (цей прийом дозволяє візуально краще сприймати текстовий 

матеріал). Рекомендується заповнювати інформацією біля 50 % площі, а вільне місце 

використовувати для ілюстрацій, графіків тощо для показу взаємозв'язку між ними і 

текстом. Плакат має бути не стільки гарним, скільки інформативним і функціональним. 

Приклад оформлення заявки та структури стендової доповіді наведені в додатках 

1, 2.  

У назві матеріалів, надісланих до розгляду, повинні бути № напряму Конференції 

та прізвище автору. 

Витрати на відрядження студентів та науково-педагогічних працівників для 

участі у конференції здійснюються за рахунок ЗВО, у яких вони навчаються або 

працюють. 
Детальну інформацію про умови проведення конференції можна отримати за 

телефонами (044) 287-02-96; 093-270-55-92 або електронною поштою E-mail: pnas-

sport@ukr.net. Відповідальний – Ярмоленко Максим Анатолійович. 
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Додаток 1 

Приклад оформлення постера 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Прізвище, ім’я, по батькові доповідача

Назва навчального закладу 

Висновки:
1. Перший висновок.

2. Другий висновок.

3. Третій висновок.

4. Четвертий висновок.

Методи: 

Перелік методів дослідження

Зміст дослідження:

Перелік конкретних результатів дослідження

Актуальність дослідження: аргументація Рисунок 1 

Підпис рисунка

Діаграма 

Підпис діаграми

Рисунок 2

Підпис рисунка

Науковий керівник: прізвище, ім’я, по батькові, посада, місце     

роботи.

Література:
1. 

2.

3.

4.

5.



Додаток 2 

Приклад заявки 

ЗАЯВКА 

учасника XII Міжнародної студентської наукової інтернет-конференції  
 «Спорт та сучасне суспільство» 

ПІБ______________________________________________________________________________ 

Напрям роботи конференції_________________________________________________________ 

Місце навчання (ЗВО, кафедра, курс)_________________________________________________ 

Контактний телефон, Е-mаіl________________________________________________________ 

ПІБ, посада, науковий ступінь, вчене звання наукового керівника (за необхідністю)________ 

_______________________________________________________________________________ 

Форма участі:                  очна – виступ з доповіддю; 

                                         очна – стендова доповідь 

 

Підпис наукового керівника_______________ 


