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15 травня 2019 року
ШАНОВНІ КОЛЕГИ, АСПІРАНТИ, МАГІСТРАНТИ, СТУДЕНТИ !
Факультет фізичного виховання і спорту Житомирського державного університету
імені Івана Франка запрошує Вас взяти участь у V Всеукраїнській науково-практичній
конференції «СПОРТИВНА НАУКА - 2019», яка відбудеться 15 травня 2019 року.
Форма участі в конференції – заочна.
Напрями роботи конференції:
 філософські, історичні, психолого-педагогічні та соціально-економічні аспекти фізичного
виховання різних верств населення;
 проблеми і перспективи підготовки спортсменів;
 олімпійський, паралімпійський і професійний спорт; олімпійська освіта;
 медико-біологічні проблеми фізичного виховання, фізичної реабілітації та спорту
 фізична рекреація; зміцнення здоров’я різних груп населення.
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.
Оргкомітет приймає статті до 1 травня 2019 року
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ:
 Обсяг статті – 3 і більше сторінок, без урахування списку літератури.
 Текстовий редактор WORD for WINDOWS.
 Формат аркуша – А4.
 Поля: зліва – 3 см; справа – 2 см, зверху і знизу – по 2 см.
 Вирівнювання тексту по ширині.
 Абзацний відступ – 1,25, міжрядковий інтервал – 1,5.
 Шрифт 14 рt Тіmе New Roman.
 Назва статті великими літерами, напівжирним шрифтом, 14 рt;
 Кегль шрифту для прізвища автора та місця його роботи/навчання – напівжирний.
 Посилання на літературні джерела подаються у квадратних дужках із вказівкою
номера джерела у списку.
 Всі скорочення (за винятком загальноприйнятих одиниць виміру) можуть бути
використані лише після згадування повного терміну.

 Статті мають бути оригінальними, не опублікованими і не поданими до друку в інші
видання.
Структура статті:
- ініціали та прізвище автора (авторів не більше трьох);
- назва закладу, в якому навчається (працює) автор (автори);
- анотація (українською мовою) до 5 рядків;
- ключові слова (не більше 5-ти слів);
- постановка проблеми (в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи
практичними завданнями);
- аналіз останніх досліджень (у яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які
спирається автор);
- мета дослідження;
- методи дослідження;
- результати дослідження ;
- висновки;
- список літератури оформлюється відповідно до вимог (Бюлетень ВАК України № 5,
за 2009 р.).
- формули, символи повинні бути чітко написані.
- на окремій сторінці додаються відомості про авторів (авторська довідка)
Статті студентів публікуються за наявності підпису наукового керівника. Матеріали
будуть надруковані у збірнику матеріалів наукової конференції. Статті, які не відповідають
вимогам, до розгляду не приймаються.
Матеріали просимо надсилати на електронну адресу: wolodost@gmail.com
(Остринський Володимир Володимирович).
Довідки можна отримати за тел. 0673788382 – Остринський Володимир Володимирович.
Вартість послуг за видання – 50 гривень за 1 сторінку.
Автори отримають збірник матеріалів конференції.
Оплата проводиться після підтвердження електронною поштою відповідності вимогам.
Адреса для поштового переказу:
Остринському Володимиру Володимировичу
вул. Велика Бердичівська, 40,
Житомирський державний університет імені Івана Франка,
м. Житомир, Україна, 10008.
Призначення платежу: за поліграфічні послуги
АВТОРСЬКА ДОВІДКА
Прізвище _________________________________________
Ім’я _________________________________________
По батькові _________________________________________
Місце навчання, роботи _________________________________________
Прізвище,
ім’я,
по
батькові
наукового
керівника
___________________________________
Науковий ступінь _________________________________________
Вчене звання _________________________________________
Адреса, на яку надсилається збірник _______________________________________
Телефон: __________________________
e-mail: __________________________

