
Шановні колеги! 

Дніпродзержинський коледж фізичного виховання 

 

ЗАПРОШУЄ 

Вас узяти участь у регіональній науково-теоретичній конференції 

«Українці на Олімпійських іграх – погляд в історію»,  

яка відбудеться 13 грудня 2016 року на базі Дніпродзержинського коледжу фізичного 

виховання.   

 

Мета даного заходу полягає в обговоренні питань участі українських спортсменів 

високого класу на Олімпійських іграх минулих років та сьогодення.  

До участі в науковій конференції запрошуються  науковці викладачі, студенти та їх 

наукові керівники. 

  

ППррооппооннууююттььссяя  ннаассттууппнніі    ттееммааттииччнніі  ннааппрряяммии  ккооннффееррееннццііїї::  

  

1. Виступи українських спортсменів у складі збірних олімпійських команд  СРСР. 

2. Олімпійський рух і Олімпійські ігри: історія і сучасність. 

3. Українська олімпійська збірна у роки незалежності. 

4. Система підготовки спортсменів в Олімпійському спорті. 

Робочі мови конференції: українська, російська. 

 

До відома учасників: 
– Реєстрація учасників конференції відбудеться 13 грудня   2016 р.  о 9:00 за адресою: 

м.Кам’янське, вул. Подільська 89 ( ІІ навчальний корпус ДКФВ). 

– Для участі в конференції необхідно не пізніше 01.12.2016 року надіслати (подати) до 

Оргкомітету заявку (зразок додається) за адресою: dkfv1930@ukr.net або 

м.Кам’янське, вул. С.Нігояна (Тельмана), 17, (конференція). 

 

Учаснику конференції необхідно враховувати наступне: 

– усі витрати по відрядженню, проживанню та харчуванню здійснюються учасником 

конференції за власний рахунок або за рахунок організації, яка його відрядила. У разі 

необхідності може здійснюватися бронювання місць у готелі (виключно на підставі 

переданої до 01.12.2016 р. заявки); 

– участь у конференції, та отримання сертифіката  учасника – безкоштовне; 

– бажаючі отримати друкований збірник статей сплачують внесок у розмірі 100 гривень; 

– учасникам конференції буде надана можливість презентувати окремі положення 

власної доповіді, тому їм необхідно при собі мати презентацію на USB-

накопичувачі, перевіреному на віруси; 

– збірник буде виданий до початку роботи конференції; 

– статті, відправлені пізніше встановленого терміну та без виконання умов, не будуть 

прийматися до публікації. Відповідальність за зміст та орфографічне оформлення 

несе автор та науковий керівник. 

 

Координати: 

mailto:dkfv1930@ukr.net


Адреса Дніпродзержинського коледжу фізичного виховання: вул. Подільська 89, 

м. Кам’янське, Дніпропетровська обл.,  51909, Україна 

Проїзд від залізничного або автовокзалу на трамваї №2, та маршрутному таксі № 22 «Б», 

які прямують у район «Соцмісто», зупинка – «Військова частина». 

Тел. моб.: 096-339-28-44 (Михайло Анатолійович), 096 – 105 – 49 – 66 (Юлія 

В’ячеславівна), (з 10:00 до 16:00). 

E-mail: dkfv1930@ukr.net 

Інтернет-сторінка: www.dkfv.dp.ua 

 

ВИМОГИ ДО ЕЛЕКТРОННОГО ВАРІАНТУ ДОПОВІДІ ТА ЗАЯВКИ НА УЧАСТЬ  

 назва файлу повинна відповідати імені та прізвищу учасника конференції латиницею 

(наприклад, Vadim Panov); 

 текст виконаний в Microsoft Word 2003-2007 і вище для Windows, файл з розширенням 

*.rtf 

 при направленні файлу електронною поштою тема повідомлення повинна містити ім’я 

та прізвище учасника з обов’язковою вказівкою “ на конференцію ”. 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДІ 

1. Доповідь повинна бути виконана на актуальну тему, грамотно і охайно оформлена. 

2. Текст необхідно готувати в редакторі Microsoft Word 2003-2007. Для своєчасного 

формування програми  та підготовки збірника матеріалів конференції необхідно до 

01.12.2016 р. надіслати до оргкомітету заявку на участь та текст тез доповіді.  

3. Обсяг доповіді (тез) до 3 сторінок при форматі сторінки А4 (297х210 мм), орієнтація – 

книжкова. Поля: верхнє – 2,0, нижнє – 2,0, праве – 2,0, ліве – 2,5, Шрифт – Times New 

Roman, кегль – 14, міжрядковий інтервал – 1,0 пт, стиль – Normal. 

4. Порядок оформлення тез: 

– Назва доповіді (посередині, шрифт Times New Roman; кегль -14; усі  

прописні; напівжирний); 

– Ініціали та прізвище автора, з наступного рядка – ініціали та прізвище наукового  

керівника, з наступного рядка повна назва навчального закладу (вирівнювання 

по правому краю,  

шрифт Times New Roman; кегль -14; курсив);  

– Основний текст доповіді – після пропуску 1 рядка (шрифт Times New Roman;  

кегль -14); 

– Список використаних джерел (подається в алфавітному порядку, шрифт Times New 

Roman; кегль -14) 

 

 

ЗРАЗОК ЗАЯВКИ 

 

Заявка 

на участь у регіональній науково-теоретичній конференції 

«Українці на Олімпійських іграх – погляд в історію» 

Прізвище  

Ім’я  

По батькові  

Місце роботи  

mailto:dkfv1930@ukr.net


Науковий ступінь  

Вчене звання, посада  

Тема та тематичний напрямок доповіді  

Дані про бажання придбання збірника Бажаю придбати збірник/Не бажаю придбати 

збірник 

Відомості про приїзд (підкреслити 

необхідне): 

 

 Особиста участь / Не зможу взяти особисту участь. 

Бронювати місце в готелі / Не бронювати місце в 

готелі. 

Координати для контакту: 

Індекс. 

Адреса. 

Телефон. 

 

Ел. адреса  

 

 

 

 


