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ШАНОВНІ ВИКЛАДАЧІ, НАУКОВІ КЕРІВНИКИ, ВЧИТЕЛІ, СТУДЕНТИ!
Кам’янський коледж фізичного виховання запрошує вас взяти участь у роботі
регіональної науково-теоретичної інтернет-конференції
«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ,
СПОРТУ І ТУРИЗМУ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА», яка відбудеться
06.12 2021р. Детальна інформація на сайті коледжу www.dkfv.dp.ua
ПЛАНУЄТЬСЯ РОБОТА ЗА СЕКЦІЯМИ
1) «Філософія, соціологія, психологія та історія фізичного виховання і
спорту»;
2) «Підготовка фахівців фізичного виховання і спорту»
3) «Фітнес, спортивна анімація та активний туризм в організації дозвілля»
4) «Біомеханічні
та
морфо-функціональні
аспекти
підготовки
спортсменів»
5) «Паралімпійський спорт та адаптивна фізична культура»
6) «Фізична терапія та ерготерапія»
7) «Підготовка спортсменів в дитячо-юнацькому спорті та спорті вищих
досягнень»
8) «Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення»
ФОРМА УЧАСТІ В ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ
 Форма участі – дистанційна. Дистанційна форма участі в інтернетконференції передбачає публікацію статті в електронному збірнику
матеріалів, що буде розміщений на сайті нашого навчального закладу
за адресою https://www.dkfv.dp.ua/ через 14 днів після дати проведення
конференції.
 Мова конференції – українська.

 Учасники конференції отримають сертифікат, який буде розміщений на
сайті нашого навчального закладу за адресою ttps://www.dkfv.dp.ua/
разом із збірником матеріалів конференції.
Контактна інформація:
Тел 067 – 855 – 81 – 05 Савічева Вікторія Леонідівна
E-mail dkfv1930@ukr.net
УМОВИ ПУБЛІКАЦІЇ СТАТТІ У ЗБІРНИКУ
Щоб опублікувати статтю у збірнику матеріалів конференції необхідно:
1. Оформити статтю відповідно до вимог.
2. Надіслати до 29 листопада 2021р. включно на поштову адресу
dkfv1930@ukr.net з поміткою «Конференція ККФВ» статтю, оформлену
відповідно до вимог;
Назви файлів мають бути підписані відповідно до прізвища та ініціалів
учасника конференції (наприклад: Петренко І.В., стаття Петренко І.В.), а сам
лист повинен містити заголовок «Стаття на науково-теоретичну
конференцію»
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

– Текст необхідно готувати в редакторі Microsoft Word 2003 / 2007. Для
своєчасного формування програми та підготовки збірника матеріалів
конференції необхідно до 29.11.2021 р. надіслати до оргкомітету статтю.
– Текст доповіді обсягом до 3-х сторінок формату А4, підготовлений в
редакторі Word (шрифт Times New Roman; кегль ‒ 14; інтервал ‒ 1,0 птн;
поля: ліве ‒ 2,5 см, праве ‒ 2,0 см, верхнє ‒ 2,0 см, нижнє ‒ 2,0 см).
– Сторінки не нумеруються, переноси слів не допускаються. До статті можна
додавати рисунки, таблиці, тощо. Вони послідовно нумеруються
арабською цифрою (рис. 1; табл. 1). До кожного рисунка додається
короткий підпис, а до таблиці - заголовок. Рисунки подаються у форматі
jpeg.
Структура статті:





Перший рядок – назва секції (шрифт – жирний, вирівнювання по лівому
краю)
Другий рядок – ім’я та прізвище автора (шрифт – жирний курсив,
вирівнювання по правому краю)
Третій рядок – назва міста (шрифт – жирний курсив, вирівнювання по
правому краю, вказується в дужках )
Четвертий рядок – назва статті (великими літерами, шрифт – жирний,
вирівнювання по центру)





Потім подається анотація (2-3 речення) і ключові слова (5-7 позицій)
(шрифт - курсив).
Далі йде текст статті, вирівняний по ширині сторінки (абзац 0,75 см)
Посилання у тексті оформлюються в квадратних дужках 5, стор. 15, де
перше число означає порядковий номер у списку використаних джерел,
друге – номер сторінки.

УВАГА! Список використаних джерел та літератури розміщується в
алфавітному порядку й оформлюється відповідно до існуючих стандартів
бібліографічного опису (ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація.
Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання»).
Після списку використаних джерел та літератури подаються відомості про
автора (авторів).

