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Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Х Всеукраїнської студентської 

науково-практичної конференції "Фізична культура, спорт та фізична 

реабілітація в сучасному суспільстві", яка відбудеться 18-19 травня 2017 

року на факультеті фізичного виховання і спорту Вінницького державного 

педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. 

Відкриття конференції відбудеться 18 травня 2017 року о 14.00 год. в ауд. 

114 (корпус № 1 ВДПУ ім. Михайла Коцюбинського). 

Реєстрація учасників конференції з 8.30 год. до 13.30 год. в ауд. 127 

корпусу №1. 

 

Тематика конференції 

1. Актуальні проблеми фізичного виховання різних груп населення. 

2. Сучасні науково-методичні аспекти підготовки спортсменів. 

3. Рекреація і фізична реабілітація – проблеми і перспективи. 

4. Олімпійська освіта в дошкільних, загальноосвітніх та вищих навчальних 

закладах. 

5. Рух «Спорт для всіх» в Україні та зарубіжних країнах. 

 

Для участі в конференції просимо Вас до 21 квітня 2017 року надіслати в 

оргкомітет: 

- наукові матеріали українською мовою підписані автором та науковим 

керівником; 

- авторську довідку; 

- конверт зі зворотною адресою. 

Наукові матеріали оформляти відповідно до таких вимог: обсяг 3-5 сторінки 

тексту (включаючи таблиці або рисунки) роздруковані на папері та на 

електронну адресу, e-mail: ktimfv@mail.ru або на диску. Редактор Microsoft 

Word for Windows, шрифт Times New Roman, 14 pt, інтервал 1,5). Сторінка 

містить - 29-30 рядків. Параметри сторінки: ліве поле - 30 мм; праве поле - 10 

мм; верхнє поле - 20 мм, нижнє поле – 20 мм. 

Зверху великими літерами назва матеріалу, під нею ім'я та прізвище 

автора, назва навчального закладу та резюме до 60 слів українською та 

англійською мовами. У кінці стаття підписується автором та науковим 

керівником (обов’язково).  

Вартість послуг за видання – 30 грн. за одну сторінку. 
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Текстовий оригінал повинен містити:  
1.Назву статті. 

2. Прізвище, ім’я автора 

3. Навчальний заклад. 

4. Резюме (українською та англійською мовами) 

5. Актуальність проблеми (теми). 

6. Мету. 

7. Завдання та методи дослідження. 

8. Результати дослідження. 

9. Висновки. 

10. Список використаних джерел (не більше п'яти). 

Статті  будуть опубліковані в збірнику наукових праць конференції. 

Матеріали просимо надсилати за адресою: Україна, 21100, м. Вінниця, 

вул. Острозького, 32, Вінницький державний педагогічний університет імені 

Михайла Коцюбинського, факультет фізичного виховання і спорту, кафедра 

теоретико-методичних основ фізичного виховання "На конференцію". 

Гроші перераховувати поштовим переказом за вказаною адресою на ім'я 

Сірак Тетяни Миколаївни (т.0432-26-52-40). Копію квитанції про оплату треба 

надіслати разом із статтею. 

 

Авторська довідка 

учасника Х Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції 

"Фізична культура, спорт та фізична реабілітація в сучасному суспільстві" 

 

Прізвище, ім’я, по батькові_____________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Місце навчання_______________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Спеціальність (напрям підготовки)______________________________________ 

Домашня адреса _____________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Номер відділення «Нової пошти» (на яку в подальшому надсилається 

збірник)_____________________________________________________________ 

Мобільний телефон______________служб. __________e-mail_______________ 

Прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання наукового 

керівника____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Додаткова інформація 

До участі в роботі конференції запрошуються студенти старших курсів, 

магістранти та аспіранти. 

Включати наукових керівників до співавторства редакційна колегія не 

рекомендує. 

Наявність авторської довідки є обов’язковою. 

Редакційна колегія залишає за собою право відхиляти матеріали, які не 

відповідають вимогам до статей, або вносити у них корективи. 

Інформацію про порядок роботи та умови проведення конференції можна 

отримати в оргкомітеті за телефонами: 0432-26-52-40.  


