
Шановні науково-педагогічні, педагогічні працівники та студенти! 

Запрошуємо Вас взяти участь у заходах. 
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28 травня 2020 РОКУ 
 

у Івано-Франківському коледжі фізичного виховання 

Національного університету фізичного виховання і спорту України  

відбудуться комплексні заходи  

«Фізична культура. Спорт. Здоров’я», 

з нагоди відзначення 80-ти річчя нашого закладу та 

Міжнародного дня дитини 
 

Програма заходів 
 

1. Засідання круглого столу «Значення наукових досліджень у формуванні 

ключових компетентностей у сфері фізичної культури задля підвищення рівня 

здоров’я різних верств населення». 

2. Науково-практична конференція студентів «Теоретико-методичні аспекти 

фізичної культури і спорту». 
Напрями роботи конференції: 

1) історико-соціальні, організаційні, економічні та управлінські аспекти фізичної 

культури та спорту; 

2) організаційно-методологічні основи фізичного виховання різних груп населення; 

3) фізична рекреація дітей, молоді, дорослих; 

4) організація фізкультурно-оздоровчого туризму для різних груп населення; 

5) організація фізичного виховання спеціальних медичних груп; 

6) теоретико-методичні аспекти спортивної науки в сучасному суспільстві. 

Учасниками конференції можуть бути здобувачі вищої освіти ступенів бакалавра та 

магістра. Форми участі: очна – доповідь або доповідь з публікацією; заочна –публікація. 

Організаційний внесок за участь не передбачений. 
Для участі у роботі конференції просимо до 25 квітня 2020 року надати заявку та 

до 16 травня 2020 року надіслати статтю на електронну пошту konf-2020@ukr.net та 

tmfv2013@ukr.net. 
Остаточний термін подання матеріалів – 25 травня 2020!!! 

Матеріали подаються до розгляду і участі в Заходах тільки з висновком про 

стан роботи на наявність плагіату (https://my.unicheck.com) 
Статті, що подані несвоєчасно, відхиляються без розгляду.  

За результатами конференцій буде сформовано електронну збірку наукових робіт. 

Кожен учасник отримає електронний сертифікат конференції. 

 

Вимоги до оформлення статті: обсяг – до 5 сторінок А4 (включно з рисунками, 

таблицями, переліком літератури); шрифт Times New Roman, кегль – 14; міжрядковий 

інтервал – 1,5; поля – 20 мм; абзац – 1,25. Мова публікації – українська, англійська. 

У назві матеріалів, надісланих до розгляду, повинні бути назва конференції, № 

напряму та прізвище першого автора (1_Ткачук). Приклад оформлення заявки та статті 

наведені в додатках 1, 2. 
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Вимоги до усної доповіді: тривалість повідомлення – до 5 хв. Обов’язковий 

мультимедійний супровід. 

Автор або колектив авторів несуть відповідальність за науковий зміст матеріалів; 

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

Статті будуть перевірятися на наявність ознак академічного плагіату. Тому звертаємо 

Вашу увагу на те, що публікації, які містять плагіат, автоматично відхиляються від 

друку. У разі недотримання автором зазначених вимог, невідповідності публікації 

тематиці конференції, великої кількості граматичних і технічних помилок редколегія 

залишає за собою право відхиляти подані статті.  

3бірк матеріалів конференцій буде розміщено на сайті коледжу та у репозитарії 

університету після завершення заходів. 

Втрати на відрядження студентів та науково-педагогічних працівників для участі у 

заходах здійснюється за рахунок ЗВО, у яких вони навчаються або працюють. 
 

Детальну інформацію про умови проведення заходів можна отримати за телефоном 

096-461-42-13 (тел. + Viber) або електронною поштою E-mail: tmfv2013@ukr.net. 

Відповідальні –Ткачук В.П., Жилюк В.П. 

 

Додаток 1  

Приклад оформлення статті 

 

 

 

 

 

ТРАНСФЕРНА ПОЛІТИКА ПРОВІДНИХ ФУТБОЛЬНИХ КЛУБІВ УКРАЇНИ 

Бабенко Д.С., ШитіковаЄ.А. 
Національний університет фізичного виховання і спорту України, 

м. Київ, Україна 
 

Актуальність. 

Мета дослідження. 

Завдання дослідження. 

Методи та організація дослідження. 

Результати дослідження та їх обговорення. 

 
Рис. 1. Назва рисунку 

Таблиця 1 

Назва таблиці 

   

   

 

Висновки. 

Література. Vancouver style. 
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Додаток 2 

ЗАЯВКА 

учасника комплексних міжнародних заходів «Теоретико-методичні аспекти 

фізичної культури і спорту», присвячених 80-річчю НУФВіСУ 

 

П.І.Б. студента Голей А., Василів О.  

Місце навчання (ЗВО, кафедра, 

курс) 

НУФВіСУ, кафедра здоров’я, фітнесу і 

рекреації, 1М – Голей А.; 

ІФКФВ НУФВСУ – Василів О. – 

бакалавр 

E-mail viratk@ukr.net 

Контактний телефон 096-46-14-213 

Назва напрямку  

Форма участі (потрібне виділити)  виступ з доповіддю, публікація; 

 тільки доповідь; 

 тільки публікація у збірці. 

Назва публікації Формування здорового способу життя 

дівчат старшої школи засобами 

оздоровчого фітнесу 

П.І.П. наукового керівника, посада, 

науковий ступінь 

Ткачук В.П., викладач каф.ЗФР, к.п.н. 

Місце роботи (ЗВО, кафедра) НУФВіСУ 

 

 


