
Оформлення титульної сторінки статті: УДК; прізвище та 

ініціали автора(ів), науковий ступінь, вчене звання, посада, повна 

назва закладу освіти чи наукової установи, місто мовою статті 

(курсивний шрифт, вирівнювання по правому краю); нижче через 

інтервал – назва статті великими літерами, шрифт – жирний, 

вирівнювання по центру; через інтервал – анотація, що містить 

прізвище та ініціали автора(ів) (для англ. варіанта – прізвище та ім'я 

повністю), назву статті, текст (виклад основних положень і висновків 

статті, одержані результати), ключові слова (до семи) та подається 

трьома мовами (українська, російська, англійська). Обсяг анотації - 

100-150 слів українською та російською мовами і 250-300 слів 

англійською мовою. 

Статті, подані з порушеннями зазначених вимог, редакційна 

колегія не розглядає.   

Окремими файлами подаються: довідка про автора та рецензія на 

статтю (за необхідності). Автори без наукового ступеня обов’язково 

надсилають рецензію наукового керівника/фахівця з відповідної 

галузі досліджень (сканований варіант завіреного документа). 

Матеріали рецензуються членами редакційної колегії збірника або 

сторонніми незалежними експертами, виходячи з принципу 

об'єктивності і з позицій вищих міжнародних академічних стандартів 

якості та редагуються. За зміст та достовірність наведених даних, 

посилань та відсутність плагіату тощо відповідальність несуть 

автори. Редакційна колегія може не поділяти думки авторів. 

Редакційна колегія залишає за собою право відхиляти неякісні 

матеріали без пояснення причин. При передруці матеріалів 

посилання на видання обов’язкове.  

Довідка про автора повинна включати прізвище, ім’я по батькові 

автора і всі дані про нього (поштовий індекс, місто, місце роботи, 

посада, вчене звання, науковий ступінь, контактні телефони, 

електронну адресу. У довідці варто зазначити про потребу отримання 

друкованої версії номеру журналу вказати адресу відділення Нової 

пошти отримувача.  

Після рецензування статті повідомлення про прийняття її до друку 

(чи відхилення) надсилається автору на електронну адресу. Тільки за 

позитивного висновку щодо друку статті автор оплачує видання і 

обов’язково надсилає копію квитанції про оплату на електронну 

адресу оргкомітету.  
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ДРОГОБИЧ 



НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

1. Особливості фізичного виховання у Новій українській школі. 

2. Гуманітарні і медико-біологічні аспекти фізкультурно-

оздоровчих форм фізичної культури. 

3. Особливості рекреації та спорту для всіх. 

4. Проблеми адаптивної фізичної культури та параолімпійського 

спорту. 

5. Фізична терапія, ерготерапія, спортивна медицина та валеологія.  

6. Проблеми підготовки фахівців з фізичної культури 

 

Вартість публікації матеріалів складає 50 грн. за сторінку (для 

громадян України), для громадян інших країн – 5 € за сторінку. 

Реєстраційний внесок 100 гривень оплачується під час реєстрації. 

Оргкомітет зобов’язується після виходу збірника наукових праць 

надіслати примірник за кошти автора. 

Інформаційна підтримка здійснюється дирекцією навчально-

наукового інституту фізичної культури і здоров’я: 

тел. 0324410146   або +38 0672801321 (Ірина Турчик) 

Офіційні мови конференції: українська,  польська, англійська. 

Матеріали будуть опубліковані до початку конференції у збірнику 

«Науковий часопис Національного педагогічного університету імені 

М. П. Драгоманова. Серія 15: Науково-педагогічні проблеми фізичної 

культури (фізична культура і спорт)», затвердженому як фахове 

видання з педагогіки, фізичного виховання і спорту, включений до 

міжнародної наукометричної бази Index Copernicus (IC) (Польща). 

 

ОПЛАТА 
Поповнення карткового рахунку ПриватБанку за номером:       

4149 4393 0046 1518, (одержувач Турчик Ірина Хосенівна), 

обов’язково зазначити прізвище першого автора статті або поштовим 

переказом Мачишин Оксані Осипівні, вул. Театральна 2, м. Дрогобич 

82100.  

 

Електронну версію матеріалів до 19 квітня 2019 року (статті + 

авторська довідка + рецензія (за необхідності) надсилати на          

e-mail:  сonf_drohobych@ukr.net  

 

 

Оформлення статті: 

Статті, подані до збірника наукових праць, повинні мати всі 

необхідні елементи, що відповідають постанові Президії ВАК 

України від 15.01.2003 року № 7-05/1 «Про підвищення вимог до 

фахових видань, внесених до переліків ВАК України»: постановка 

проблеми та її зв’язок з важливими науковими та практичними 

завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій; формування 

мети статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу 

дослідження; висновки і перспективи подальших розвідок у цьому 

напрямку; список використаних джерел. 

Вимоги до оформлення статей. Текст статті обсягом 10 і більше 

сторінок друкується в редакторі Microsoft Word for Windows; формат 

тексту – *doc або *rtf, шрифт тексту – Times New Roman, 14 pt, 

інтервал – 1,5, абзацний відступ – 1,25 см, вирівнювання по ширині. 

Параметри сторінки: ліве поле – 30 мм, праве – 20 мм, верхнє, нижнє 

– 20 мм. До статті можна включати графічні матеріали – рисунки, 

таблиці, фото, формули тощо. Графічні матеріали контрастні, 

малюнки згруповані, розташовуються у тексті статті та виконані в 

одному з графічних редакторів (jpg, gif), шрифт у таблицях і на 

рисунках - не менше 11 pt. Нумерація джерел наскрізна за алфавітом. 

Посилання на використані джерела подаються у квадратних дужках, 

де через кому вказується номер джерела та сторінка цитування у 

виданні. Наприклад: [8, с. 17]. Cписок використаних джерел має 

складатися із двох блоків (джерела мовою оригіналу та References за 

правилами української транслітерації). Перший блок має бути 

оформлений відповідно до вимог ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 

(Автоматичний оформлювач бібліографічного опису: 

http://vak.in.ua/). References наводиться з метою активного включення 

публікацій в обіг наукової інформації та їх коректного індексування 

наукометричними системами. Транслітерований список повинен бути 

оформлений згідно стандарту АРА (American Psychological 

Association) (http://nbuv.gov.ua/node/929). Оформити цитування 

відповідно до стандарту АРА можна на сайті онлайнового 

автоматичного формування посилань: http://www.bibme.org/apa/book-

citation/manual. Важливо(!) в елементах опису слід використовувати 

лише прямі лапки (") та заборонено заміняти латинські літери 

кирилицею. Якщо в списку є посилання на іноземні публікації, вони 

повністю повторюються в списку, наведеному латиницею. 
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