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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 
Шановні науковці, викладачі, вчителі, студенти! 

Запрошуємо Вас 12 травня 2022  року взяти участь у ІV Всеукраїнській науково-практичній конференції 
 

«ШЛЯХИ РОЗВИТКУ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ МОЛОДІ УКРАЇНИ» 
 
Напрями роботи конференції: 

1. Рухова активність складова здорового способу життя. 
2. Фізична підготовка я показник розвитку молоді України. 
3. Інноваційні технології у фізичному вихованні молоді. 

Важливі дати: 
05.05.2022 – кінцевий термін реєстрації для участі у конференції та подання тез доповідей 
09.05.2022 – повідомлення про прийняття тез доповідей  
12.05.2022 – проведення конференції  
Місце проведення конференції: 
Кафедра спортивних дисциплін і туризму (дистанційна форма проведення на платформі ZOOM   -                      
ідент. 640 715 3454 код дост. 123456   д.п.н. Кондрацька Г.Д.) 
Робочі мови конференції:  українська, англійська. 
Для участі у конференції просимо до 05 травня 2022 року надіслати на електронну адресу оргкомітету 
konf2021ksd@gmail.com  
1. Електронний варіант статті (назва файлу «Номер напряму роботи конференції»_«Прізвище доповідача» 
(Наприклад: 1_Кондацька.doc). Один доповідач може подавати декілька доповідей за різними напрямами 
роботи конференції. 
2. Електронну копію квитанції про сплату вартості участі у конференції. 
3. Заповнити за посиланням довідку про авторів 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeu09n0pPZEexeTf7inuiw3y2eOciKcfqEl_cL2PyJK1n9v7w/viewform?
usp=sf_link 
Вартість участі у конференції: 
Оргвнесок – 200 грн., сплачують усі учасники конференції (передбачає часткове покриття організаційних 
витрат на проведення конференції, у т.ч. друк сертифікатів учасників, збірника матеріалів конференції, 
технічну підтримку заходу тощо). 
Кошти переказувати на рахунок: Приват Банк IBAN: UA803052990000026209890052697. Рахунок отримувача: 
26209890052697. РНОКПП отримувача: 2907620443 Призначення платежу: Поповнення рахунку ЧЕПЕЛЮК 
АННА ВІКТОРІВНА вказати «Оргвнесок на проведення конференції». Або за номером карти: 
5168755453675791. 
За результатами конференції буде видано: 

 Електронний (друкований) збірник матеріалів конференції «Шляхи розвитку рухової активності молоді 
України». 
Вимоги до оформлення статті. 
Обсяг статті – до 8 сторінок формату А-4 (включно із рисунками, таблицями, фотографіями, переліком 
літератури). 
Технічні параметри: Формат файлу – *.doc, *.docх. Шрифт – гарнітура Times New Roman, кегль 14 пт, 
інтервал 1,0 пт. Поля – 25 мм.   

Послідовність розміщення матеріалів:  
• тематичний напрямок; 
• прізвище та ініціали автора (ів) (шрифт – напівжирний);  
• посада, навчальний заклад (повна офіційна назва), місце роботи у разі закінчення навчання; (шрифт –

 курсив);  
• назва доповіді (шрифт – напівжирний);  
• анотація на українській та англійській мовах (800 зн.), ключові слова. 
• текст; 
• список використаних джерел. Бібліографічний опис списку використаних джерел оформлюється з 

урахуванням розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та 
документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання». 

Порядок оформлення таблиць, формул, підписів всередині рисунків: Шрифт – гарнітура Times New Roman, 
кегль 14 пт, курсив. Підписи таблиць – ставляться над таблицею, вирівнювання по правому краю.   
 
 КОНТАКТИ 
Адреса оргкомітету: 
82100, м. Дрогобич, площа Театральна, 2, Навчально-науковий інститут фізичної культури і здоров’я  (ауд.31). 
 
Довідки за телефоном: 
Кондрацька Галина Дмитрівна                                       Тел.: +38(097)277-57-25 
Чепелюк Анна Вікторівна           Тел.: +38(097)843-94-84 
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