ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРІВ
Збірник наукових праць «Фізична культура спорт та здоров’я нації»
включений до Переліку наукових фахових видань України (Наказ Міністерства
освіти і науки України № 820 від 11.07.2016 р.).
Наукові напрями збірника:
– підвищення працездатності та зміцнення здоров’я різних груп населення;
– сучасна система спортивного тренування та проблеми її вдосконалення;
– медико-біологічні проблеми фізичного виховання, фізичної реабілітації
та спорту;
– філософські, історичні, психологічні та соціально-економічні аспекти
розвитку фізичної культури та спорту.
Статті за темою власних наукових досліджень подаються українською,
російською чи англійською мовою обсягом 8–12 сторінок у електронному
варіанті та мають відповідати наступним вимогам:
1) поля: ліве, верхнє і нижнє – 2,5, праве – 1 см;
2) шрифт: гарнітура Times New Roman Cyr , розмір – 14 пт. Розмір тексту,
який використовується в ілюстративному матеріалі, не може бути менший 9 пт;
3) абзацний відступ – 1 см, міжрядковий інтервал – 1,5;
4) ілюстративний матеріал (тільки чорно-білий) надається додатково у
форматі JPG або TIFF для фотокарток (полутонові) та WMF або EMF для
рисунків, схем і графіків;
5) таблиці й ілюстрації (не можуть перевищувати 25 % загального обсягу
статті) повинні супроводжуватися підписами та посиланнями на них у тексті
(відповідно до ДСТУ 3008-95);
6) не дозволяється використовувати вирівнювання тексту за допомогою
табуляції, пробілів, нерозривних елементів, м’яких переносів, ущільнення та
розрідження тексту.
7) кількість авторів статті – не більше трьох осіб.
Автори відповідають за точність викладених фактів, цитат, статистичних
даних, географічних назв, власних імен.
Статті мають бути оригінальними, ніде не надрукованими, не поданими до
публікації в інші видання.
Статті аспірантів (здобувачів наукового ступеня) та студентів повинні бути
за підписом наукового керівника «до друку». У разі недотримання цієї вимоги
редколегія зберігає за собою право відхилити такі статті.
Статті мають бути оформлені в такому порядку: назва роботи, прізвище та
ім’я автора, назва навчального закладу чи установи, текст, список використаних
у статті літературних джерел за алфавітом, анотації та ключові слова
українською, англійською та російською мовами (рекомендований обсяг
анотації – 500 друкованих символів).
Виклад матеріалу статті має відповідати п. 3 Постанови Президії ВАК
України від 15.01.2003 р. № 7-05/1 «Про підвищення вимог до фахових видань,
внесених до переліку ВАК України» з урахуванням таких обов’язкових
елементів, які слід виділити жирним шрифтом:

– постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими
науковими чи практичними завданнями дослідження;
– аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано
розв’язання даної проблеми й на які опирається автор, виділення невирішених
раніше частин загальної проблеми, яким присвячена стаття;
– формулювання мети статті (постановка завдання дослідження);
– результати дослідження та їх обговорення з викладом основного
матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових
результатів;
– висновки з даного дослідження та перспективи подальших досліджень з
даного напрямку;
– список використаних літературних джерел (не більше 15).
Після статті на окремій сторінці додаються відомості про авторів:
Прізвище, ім’я, по батькові: ____________
Місце роботи: ____________
Посада: ____________
Науковий ступінь: ____________
Вчене звання: ____________
Відділення «Нової пошти», на яку надсилається збірник: ____________
Мобільний телефон: ____________
Е-mail: ____________
Редакційна колегія

