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20-21 травня 2021 року 

ДРОГОБИЧ 

 

У рамках конференції відбудеться презентація проекту Erasmus+ KA2  

“Розробка навчальної програми з ерготерапії” (UKROTHE)  

 
 

НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 
1. Ерготерапія, фізична терапія. 

2. Фізичне виховання і спорт у системах освіти України та світу. 

3. Гуманітарні та медико-біологічні аспекти фізкультурно-оздоровчих форм фізичної 

культури. 

4. Особливості рекреації та спорту для всіх. 

5. Проблеми підготовки фахівців з фізичної культури. 
 

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)», який затверджено як 

фахове видання з педагогіки, фізичного виховання і спорту та включено до переліку 

наукових фахових видань України категорії «Б». 

З вимогами до публікації можна ознайомитися за посиланням: 

http://dspu.edu.ua/sites/ffv/wp-content/uploads/2021/03/Вимоги_до_статтей_21.pdf . 

Вартість публікації матеріалів складає 80 грн. за сторінку(оплата здійснюється 

після прийняття статті до друку, про що автор буде повідомлений електронною 

поштою). 

Оргкомітет зобов’язується після виходу збірника наукових праць надіслати 

примірник та сертифікат участі за кошти автора. 

Інформаційна підтримка здійснюється дирекцією навчально-наукового інституту 

фізичної культури і здоров’я: 

тел. +38 0672801321 (Ірина Турчик) 

Офіційні мови конференції: українська, польська, англійська. 

http://dspu.edu.ua/sites/ffv/wp-content/uploads/2021/03/Вимоги_до_статтей_21.pdf


ОПЛАТА 

Поповнення карткового рахунку ПриватБанку за номером 4149 4393 0046 1518 

(одержувач Турчик Ірина Хосенівна), або поштовим переказом Мачишин Оксані Осипівні, 

вул. Театральна 2, м. Дрогобич 82100.  

При здійсненні оплати обов’язково зазначити прізвище першого автора статті. 

Електронну версію матеріалів (стаття + рецензія (за необхідності)) до 

19 квітня 2021 року надсилати на e-mail: сonf_drohobych@ukr.net 

Формат проведення конференції залежатиме від епідеміологічної ситуації на 

Львівщині у дні проведення заходу. За несприятливих умов конференція проходитиме 

дистанційно (онлайн) з використанням платформи ZOOM. 

Для участі у конференції просимо до 15 травня 2021 року заповнити 

РЕЄСТРАЦІЙНУ ФОРМУ учасника конференції. 

 

РЕЄСТРАЦІЙНА ФОРМА 

учасника ХІ міжнародної науково-практичної конференції 

“Реалізація здорового способу життя – сучасні підходи” 

Прізвище, ім’я, по батькові  

Місто, країна  

Місце роботи / навчання 

(повна назва організації) 

 

Посада  

Науковий ступінь  

Вчене звання  

Контактний телефон  

Електронна пошта  

Форма Вашої участі у 

конференції (позначте +) 

усна доповідь + публікація статті  

тільки усна доповідь  

тільки публікація статті  

гість (участь без доповіді та публікації)  

Тема Вашої доповіді  

Запланований напрям (секція) 

роботи конференції 

1. Ерготерапія, фізична терапія   

2. Гуманітарні і медико-біологічні аспекти 

фізкультурно-оздоровчих форм фізичної культури 

 

3. Фізичне виховання і спорт у системах освіти 

України та світу 

 

4. Особливості рекреації та спорту для всіх  

5. Проблеми підготовки фахівців з фізичної культури  

У якій формі Вам потрібно 

збірник конференції? 

тільки у електронному вигляді  

друкований + електронний  

тільки друкований  

Вкажіть адрес і номер Нової 

пошти, куди (за потреби) Вам 

надсилати друкований збірник 

матеріалів конференції. 

 

 

mailto:сonf_drohobych@ukr.net
https://docs.google.com/forms/d/1Qi1tgGS_g6QOoVCJKLfsrPlCWXPlQ6Kn-WFd6Ezo_to/edit
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XІ INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE 

“REALIZATION OF A HEALTHY LIFESTYLE – MODERN APPROACHES” 

May, 20-21, 2021  

DROHOBYCH 

 

In frames of the conference there will be conducted the presentation of the Erasmus+ KA2 CBHE 

project “Developing a study programme in occupational therapy” (UKROTHE) 

 
 

 

CONFERENCE SESSIONS/SECTIONS: 
1. Occupational therapy, physical therapy. 

2. Physical education and sports in the education systems of Ukraine and other countries. 

3. Humanitarian and medical-biological aspects of physical culture and its health forms. 

4. Special aspects of recreation and sport for all. 

5. Problems of training specialists in physical culture. 

 

The materials will be published in "SCIENTIFIC MAGAZINE OF NATIONAL 

PEDAGOGICAL DRAGOMANOV UNIVERSITY. SERIES 15. SCIENTIFIC AND 

PEDAGOGICAL PROBLEMS OF PHYSICAL CULTURE (PHYSICAL CULTURE AND 

SPORTS)» which is included in the international science-based database Index Copernicus (IC) 

(Poland). 

REQUIREMENTS TO THE SCIENTIFIC FACULTY ARTICLES 

Payment for the publication of the article is made at the rate of 130 UAH (4 Euro) for each 

page of the publication by replenishing the account on the card in Privat Bank  

4149 4393 0046 1518 (by the name of Turchyk Iryna), after payment, send an SMS to 

+380672801321, indicating his surname and the transferred amount of funds . 

For information, call +380672801321 or write tura28@ukr.net (Iryna Turchyk). 

Official languages of the conference: Ukrainian, Polish, English. 

Electronic version of materials should be sent the the e-mail: conf_drohobych@ukr.net till 

the 18-th of April, 2021. 

mailto:tura28@ukr.net


The format of the conference will depend on the epidemiological situation in Lviv region on 

the day of the event. Under adverse conditions, the conference will be held remotely (online) using 

the ZOOM platform. 

 

In order to become a participant of the conference, please, fill in the REGISTRATION 

FORM till the 15
th

 of May, 2021, which is available at the link below. There You should indicate 

also the form of Your participation (speech, guest, publication, article). 

 

The editorial board accepts for publication in the publication scientific articles on pedagogy, 

physical education and sports that have not been published before. Articles submitted to the 

collection of scientific papers should contain the following structural elements: problem statement 

and its connection with important scientific and practical tasks; analysis of recent research and 

publications; formation of the purpose of the article (task statement); coverage of the procedure of 

theoretical and methodological and / or experimental research with indication of research methods; 

presentation of the main research material; conclusions and prospects for further explorations in this 

direction; references. The text of the article should be presented in a scientific style, not contain 

spelling, grammatical and stylistic errors. Articles submitted in violation of these requirements are 

not considered by the editorial board. Requirements for the design of articles. The text of an article 

of 10 or more pages is printed in Microsoft Word for Windows; text format - * doc, text font - 

Times New Roman, size - 14 pt, spacing - 1.5, paragraph indent - 1.25 cm, width alignment. Page 

options: left margin - 30 mm, right - 20 mm, top, bottom - 20 mm.  

The article can include graphic materials - drawings, tables, photos, formulas, etc. 

Contrasting graphic materials (formulas, figures, schemes), grouped, are located in the text of the 

article with captions and serial number and made in one of the graphic editors; font in tables and 

figures - not less than 11 pt. References to the sources used are given in square brackets. Numbering 

of sources through alphabetical order. The list of sources used should consist of two blocks (sources 

in the original language and References). The style of bibliographic record of the first block is 

allowed to choose: DSTU 8302: 2015 or one of the recommended lists of styles that are common in 

foreign practice of scientific works (according to the order of the Ministry of Education and Science 

of January 12, 2017 № 40). References are provided in order to actively include publications in the 

circulation of scientific information and their correct indexing by scientometric systems. The 

transliterated list must be prepared according to the ARA (American Psychological Association) 

standard (http://nbuv.gov.ua/node/929). You can make a citation in accordance with the ARA 

standard on the website of online automatic link formation: http://www.bibme.org/apa/book-

citation/manual. Important (!) Only direct quotation marks (") should be used in the description 

elements and it is forbidden to replace Latin letters with Cyrillic letters. If there are references to 

foreign publications in the list, they are completely repeated in the list given in Latin.  

Registration of the title page of the article: UDC; surname and initials of the author (s), 

scientific degree, academic title, position, full name of the educational institution or scientific 

institution, city in the language of the article (italics, alignment on the right edge); below the space - 

the title of the article in capital letters, font - bold, centered; an annotation is submitted at intervals 

(the word "annotation" is not written), containing the surname and initials of the author (s) (for the 

English version - surname and name in full), the title of the article, the text ), keywords (up to 

seven) and submitted in two languages (Ukrainian, English) or in three languages, if the language of 

the article is different (original language, Ukrainian, English). The volume of the annotation is 100-

150 words in Ukrainian and the language of the article, 250-300 words in English. Separate files are 

provided: information about the author and a review of the article (if necessary).  

Articles accepted for consideration after the review procedure, checks of the text for uniqueness 

are accepted for printing; after the author pays for publishing services, the articles are printed in turn in the 

issue. The electronic version of the collection is sent to the authors by e-mail, a printed copy - by Post 

(payment by the recipient).  
 

https://docs.google.com/forms/d/1Nv_dztX7q-pbayE0-P-LlNjE7bXmON0yFj-BtYc42yc/edit
https://docs.google.com/forms/d/1Nv_dztX7q-pbayE0-P-LlNjE7bXmON0yFj-BtYc42yc/edit

