
Міністерство освіти і науки України 

Харківська державна академія фізичної культури 

Відокремлений підрозділ Всеукраїнської громадської організації 

«Спортивна студентська спілка України» 

у Харківській області 

Шановні колеги! 

13 грудня 2019 року 

у Харківській державній академії фізичної культури відбудеться 

XІX Міжнародна науково-практична конференція 

«Фізична культура, спорт і здоров’я:  

стан, проблеми та перспективи» 

Напрямки 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 і менеджмент 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.

У програмі конференції: пленарне та секційні засідання, майстер-класи, відкриття 

міжкафедрального навчально-методичного центру Академії, підписання міжнародних договорів 

про співпрацю у сфері наукової діяльності. 

Робочі мови конференції: українська, англійська. 

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: 

Взяти участь у XІX Міжнародній науково-практичній конференції «Фізична культура, 

спорт і здоров’я: стан, проблеми та перспективи» можна шляхом публікації тез наукових 

доповідей або статті у науково-теоретичному журналі «Слобожанський науково-спортивний 

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

 До 11 листопада 2019 року подати: 

1) заявку (структура заявки додається),

2) тези або статтю,

3) копію квитанції про оплату на електронну скриньку konfnaukahdafk2019@ukr.net.

Ім’я файлів повинно містити прізвище автора (авторів), ініціали та порядковий номер напрямку 

роботи конференції (Приклад: Заявка_Іванов О.І._5; Тези_Іванов О.І._5; Стаття Іванов О.І. _5; 

Квитанція про оплату Іванова О.І.).  

Структура заявки на участь у конференції: 

1. Країна, місто, повна назва організації.

2. Прізвище, ім’я, по батькові учасника (для кожного співавтора окрема заявка).

3. Посада.

4. Вчений ступінь, вчене звання.

5. Назва доповіді (тез або статті).

6. Назва секції, за якою планується участь.

7. Контактний телефон

8. E-mail.

Вимоги до оформлення тез доповідей 

Обсяг тез: до 2-х сторінок у редакторі WORD 2003, у форматі *.doc. 

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. 

Формули, таблиці, ілюстрації, посилання на них і на використані літературні джерела 

необхідно надавати й оформлювати відповідно до вимог державних стандартів. Рисунки та 

графіки повинні бути виконані в форматі jpeg якісно, з можливістю їх редагування. Для всіх 

об’єктів повинно бути встановлено розміщення «в тексті». 

Структура тез:  

Науковий напрямок 

ПРІЗВИЩА, ІНІЦІАЛИ АВТОРІВ із зазначенням учених ступенів і вчених звань. 

Місце роботи або навчання (назва установи чи організації, місто).  

Назва країни (для іноземних авторів). 

НАЗВА ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ 

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». Автори несуть повну відповідальність за зміст 

поданих матеріалів. 



Вимоги до статей (інформація для авторів) подано на сайті науково-теоретичного журналу 

«Слобожанський науково-спортивний вісник» http://journals.uran.ua/index.php/1991-0177. 

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

Організаційний внесок покриває витрати, пов’язані з друком Збірника тез наукових доповідей 

XІX Міжнародної науково-практичної конференції «Фізична культура, спорт і здоров’я: стан, 

проблеми та перспективи».  

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

внесок з розрахунку: 1 сторінка формату А-4, шрифт 14 пт, інтервал – 1,5, поля – 2х2х2х2 – 50 

грн. (входить: три анотації (укр., англ., рус.), текст статті, список літератури кирилецею). 

Реквізити для оплати: 

ФОП Волкова Наталія Анатоліївна 

ЄДРПОУ 2483600542 

Р/р UA073003460000026001019003901 в ПАТ "Альфа банк" м. Київ, 

МФО 300346 

61166, м. Харків, вул. Ляпунова, буд. 11, кв. 44 

ел. адреса: activestar99@ukr.net, тел. 057-719-17-16 

 Увага! При сплаті організаційного внеску необхідно обов’язково вказати призначення 

платежу: «Організаційний внесок за публікацію тез/статті від П.І.Б. учасника конференції». 

Витрати на відрядження аспірантів та науково-педагогічних працівників для участі 

у конференції здійснюються за рахунок ЗВО, у яких вони навчаються або працюють. 

Контактна інформація: 

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

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


