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Інформаційне повідомлення 

2 – 4 жовтня 2014 р  

в Запорізькому національному технічному університеті відбудеться 

Всеукраїнська науково-практична конференція 

«Фізичне виховання, спорт та здоров’я людини: досвід і сучасні технології» 

 

До участі запрошуються: науковці, викладачі, фахівці в галузі фізичної культури, спорту, фізичної 

реабілітації та рекреації, спортивної медицини, валеології та адаптивної фізичної культури. 

Напрямки роботи конференції: 

1. Система управління та правового забезпечення галузі. 

2. Психолого-педагогічні аспекти фізичного виховання та спорту. 

3. Актуальні проблеми фізичної реабілітації та адаптивного фізичного виховання. 

4. Сучасні напрями розвитку спорту вищих досягнень (технології підготовки та медико-біологічного 

забезпечення). 

5. Лікарський та педагогічний контроль в системі фізичного виховання учнів та студентської молоді. 

6. Масаж і СПА  - технології. 

В рамках конференції відбудеться фестиваль масажу 

 «ІIІ MASSAGEFEST»  

До участі запрошуються: представники ВУЗів – викладачі та студенти, які вивчають масаж в процесі 

навчання, представники масажних центрів, шкіл, курсів, масажисти. 

В програмі фестивалю буде проведено чемпіонат масажистів та презентації сучасних методик масажу від 

провідних фахівців, та викладачів масажу з різних міст України. Учасники фестивалю отримають 

сертифікати, переможці та номінанти будуть нагороджені подарунками від спонсорів, цінними призами. 

Робочі мови конференції – українська, російська, англійська. 

За підсумками конференції планується видання збірки наукових статей. Вимоги до статей: обсяг 8 – 

10 сторінок тексту, шрифт 14pt, з інтервалом 1,5, тип шрифту - Times New Roman, текстовий редактор 

Word 2003 або 2007 for Windows, поля: ліворуч – 3см, праворуч – 1см, зверху, знизу – 2,5см; сторінка 

містить – 29-30 рядків. Статті мають бути оформлені у такому порядку: назва роботи, прізвище та ім’я, 

назва навчального закладу або установи, основний текст, список літератури (ДСТУ ГОСТ 7.1:2006). 

В кінці тексту надаються ключові слова та анотації українською, англійською та російською мовами. 

Рекомендований обсяг анотації – 5-7 рядків. 

Статті, подані до збірника, повинні бути оформлені згідно вимогам Постанови Президії ВАК України від 

15.01.2003 р. №705/1 «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліку ВАК України» з 

урахуванням таких необхідних елементів, які слід виділити в тексті жирним шрифтом:  

- постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними 

завданнями; 

- аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання даної проблеми і на 

які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується 

означена стаття; 

- формулювання мети статті (постановка завдань); 

- результати дослідження та їх обговорення з викладом основного матеріалу дослідження з 

повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; 

- висновки з даного дослідження і перспективи подальших досліджень з даного напрямку; 

- список літератури до 8 джерел за останні 10 років. 

 

 



Приклад оформлення заголовку 

 

КРИТЕРІЇ ВІДБОРУ ПЛАВЦІВ НА ЕТАПІ ПОПЕРЕДНЬОЇ БАЗОВОЇ ПІДГОТОВКИ 

 

Ірина Пущина 

Запорізький національний технічний університет 

 

Разом зі статтею подається: авторська довідка із зазначенням теми доповіді, прізвища, ім’я та по-

батькові автора, наукового ступеню та вченого звання, посади за місцем роботи,  телефону та повної 

адреси. 

Всі витрати, пов’язані з участю у роботі конференції, сплачуються учасником. 

Вартість публікацій статей у збірнику визначається із розрахунку – 20 грн за кожну сторінку статті, 

вартість пересилки збірника поштою не включається. Якщо учасник не може приїхати на конференцію і 

особисто отримати примірник збірника, він може отримати його поштою тільки при сплаті додаткової 

суми на пересилку (20 грн). Статті, надіслані без дотримання вимог, редакційна колегія не розглядатиме.  

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

Прізвище, ім’я по батькові учасника  

Науковий ступінь  

Наукове звання  

Посада  

Організація  

Назва статті  

В якій секції планується виступ (участь)  

Адреса  

E-mail  

Контактний телефон  

Технічні засоби, необхідні для доповіді  

Форма участі у конференції  

Необхідність бронювання місця проживання  

Необхідність особистого запрошення на 

конференцію 

 

Участь у  «ІIІ MASSAGEFEST»   

 

Компенсація витрат пов’язаних з проведенням конференції (включає «портфель учасника», 

сертифікат, оренду приміщень, культурну програму) складає 100 грн та вартість публікації статті 

надсилати переказом на р/р 26008060518571, код за ЄДРПОУ 25679352, Запорізьке РУ ПАТ КБ 

«Приватбанк» Олександрівське відділення м. Запоріжжя, код банку 313399. Фонд сприяння розвитку 

ЗДТУ «ЗДТУ – ЗМІ ім. В.Я.Чубаря: погляд в ХХІ сторіччя. Призначення платежу: безповоротна 

нецільова фінансова благодійна допомога. Обов’язково зазначити П.І.Б. платника.  

Матеріали,  квитанцію про сплату та заявку на участь просимо надсилати до 20 червня 2014 

року електронною поштою до оргкомітету (E-mail: ufks.kafedra@yandex.ua). Друкований екземпляр 

статті з авторським підписом надіслати поштою на адресу університету з поміткою «на 

конференцію». 

Адреса: 69063, м. Запоріжжя,  вул. Жуковського, 64 

              факультет управління фізичною культурою та спортом. 

Телефони для довідок: 

Сметанін Сергій Валентинович – +380990028552, (shivo@ukr.net). 

Деканат факультету УФКС – (061) 769-83-08 (відповід. Короленко Анастасія Василівна). 

Кафедра управління фізичною культурою та спортом  - (061) 769-85-75 (відповід. Ольга Юріївна 

Корнієнко). 

Кафедра фізичної реабілітації та рекреації  - (061) 769-85-72 (відповід. Людмила Володимирівна 

Мусієнко).      

mailto:ufks.kafedra@yandex.ua

