
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 

Інформаційний лист 
Запрошуємо Вас взяти участь у 

XX Міжнародній науково-практичній конференції 

«Фізична культура, спорт і здоров’я: стан, проблеми та 

перспективи», 
яка відбудеться 17-18 грудня 2020 року 

у Харківській державній академії фізичної культури 

Напрями роботи конференції: 

1. Актуальні питання фізичного виховання різних груп населення.

2. Удосконалення підготовки спортсменів різної кваліфікації.

3. Медико-біологічні аспекти та оздоровчі технології у фізичній культурі та спорті.

4. Фізична терапія та ерготерапія.

5. Біомеханічні та інформаційні засоби і технології у фізичній культурі та спорті.

6. Економіка, менеджмент і підприємництво у сфері фізичної культури та спорту.

7. Психолого-педагогічні аспекти фізичної культури і спорту та діяльність в особливих

умовах. 

8. Філософія, соціологія, історія та право фізичної культури та спорту.

Форма участі у конференції – онлайн. 

Робочі мови конференції: українська, англійська. 

У програмі конференції: пленарне та секційні засідання. 

Пленарне засідання відбуватиметься в режимі онлайн з використанням сервісу відеоконференцій 

Google Meet   17 грудня о 12:00 год. за посиланням https://meet.google.com/xmq-mguv-pct 

Робота конференції планується за такими секціями: 

• Теорія та методика підготовки спортсменів в олімпійських і неолімпійських видах спорту.

• Фізичне виховання.

• Фізична терапія та здоров'я людини.

• Психолого-педагогічні, організаційно-управлінські, соціально-економічні та філософські

аспекти сучасного спорту. 

Умови участі у конференції: 

1) до публікації приймаються тези до Збірника тез наукових доповідей XX Міжнародної

науково-практичної конференції; 

2) або статті до науково-теоретичного журналу «Слобожанський науково-спортивний

вісник», який включено до переліку фахових видань України (категорія Б). 

Онлайн-реєстрація 

Для участі у конференції необхідно до 10 грудня 2020 року: 

1. заповнити форму участі за посиланням https://forms.gle/DWZJuUJfPEg8c6CAA ;

2. до форми заявки прикріпити файл з тезами або файл зі статтею;

3. після успішного рецензування надісланих тез або статті учасникам електронною поштою

оргкомітетом буде надіслано реквізити для оплати організаційного внеску.

https://meet.google.com/xmq-mguv-pct
https://forms.gle/DWZJuUJfPEg8c6CAA


У разі публікації тез необхідно сплатити організаційний внесок у розмірі 250 грн. 

У разі публікації статті у «Слобожанському науково-спортивному віснику» 

організаційний внесок з розрахунку: 1 сторінка формату А-4, шрифт 14 пт, інтервал – 1,5, поля – 

2х2х2х2 – 97 грн. (входить: три анотації (укр., англ., рос.), текст статті, список посилань, 

референс, відомості про авторів). 

Після проведення конференції відбудеться розсилання та публікація матеріалів конференції 

(програма конференції, збірник тез або журнал), електронний сертифікат про участь. 

Вимоги до оформлення тез доповідей 

Обсяг тез: до 2-х сторінок у редакторі MS WORD, у форматі *.doc, .docx. 

Технічні вимоги: шрифт – Times New Roman 14, текст таблиць – Times New Roman 12. 

Поля сторінки: справа, зліва, зверху та знизу 20 мм, міжрядковий інтервал – 1. 

Зразок оформлення тез: 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ РІЗНИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ 

(напрям роботи конференції великими літерами, напівжирним за центром) 

Іван Іваненко, к.фіз.вих, доцент 

(ім’я та прізвище автора (ів) із зазначенням вченого звання та наукового ступеня напівжирним за центром) 

Харківська державна академія фізичної культури 

(місце роботи або навчання курсивом, вирівнювання з правого краю) 

Харків, Україна 

(місто, країна курсивом, вирівнювання з правого краю) 

МЕНЕДЖМЕНТ У СФЕРІ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ 

(назва тез великими літерами, напівжирним за центром) 

Анотація (мовою тез). 2–3 рядки. 

Ключові слова: 4–5 слів. 

Вступ.  

Мета та завдання дослідження.  

Матеріал і методи дослідження.  

Результати дослідження та їх обговорення.  

Висновки. 

Перспективи подальших досліджень у цьому напрямку.  

Список використаної літератури (5-7 джерел), оформлений відповідно до Національного 

стандарту України «Інформація та документація. Бібліографічні посилання. Загальні положення 

та правила складання. ДСТУ 8302:2015». До прикладу: 

1. Бичківський О. О. Міжнародне приватне право : конспект лекцій. Запоріжжя : ЗНУ,

2015. 82 с. 

2. Кулініч О. О. Право на освіту в системі конституційних прав людини і громадянина та

його гарантії. Часопис Київського університету права. 2007. № 4. С. 88–92. 

Вимоги до оформлення статті 

Із загальними вимогами і зразком оформлення статей можна ознайомитися на сайті 

науково-теоретичного журналу «Слобожанський науково-спортивний вісник» за посиланням 

http://journals.uran.ua/index.php/1991-0177/about/submissions#onlineSubmissions 

!Автори несуть повну відповідальність за зміст поданих матеріалів.

Контактна інформація:

(095) 609-00-98 – відповідальна за організацію та проведення конференції, помічник

ректора з наукової роботи ХДАФК, к.фіз.вих. Стадник Світлана Олександрівна 

http://journals.uran.ua/index.php/1991-0177/about/submissions#onlineSubmissions



