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ДРОГОБИЧ-2017

НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ
1. Гуманітарні і медико-біологічні аспекти фізкультурно-оздоровчих
форм фізичної культури.
2. Рекреація і спорт для всіх.
3. Адаптивна фізична культура і паралімпійський спорт.
4. Фізична реабілітація, спортивна медицина і валеологія.
5. Проблеми підготовки фахівців з фізичної культури.
Пленарна сесія відбудеться у м. Дрогобичі, а всі подальші заходи
– у курортополісі Трускавець (організований доїзд).
Вартість публікації матеріалів складає 45 грн. за сторінку (для
громадян України), для громадян інших країн – 5 € за сторінку.
Реєстраційний внесок 150 гривень оплачується під час реєстрації.
Оргкомітет зобов’язується після виходу збірника наукових праць
надіслати примірник за кошти автора (редакція впродовж місяця
надсилає за вказаною адресою відділення Нової пошти один примірник
збірника).
Інформаційна підтримка здійснюється секретаріатом факультету
фізичного виховання:
тел. 8 03244 23348 або +38 0673746369 (Олександр Логвиненко)
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.

ОПЛАТА
Для громадян України – кошти перераховувати на рахунок ССК
“Каменяр” Р/р 26001300566696 в ЛФ ОУ АТ «Ощадбанк»
МФО 325796 ЗКПО 25227742 або поштовим переказом
Шатинській Олені Василівні, вул. Стрийська, 98; м. Дрогобич 82100
Одноосібні наукові статті докторів наук публікуються безкоштовно.
ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ

Необхідно надіслати до 17 квітня 2017 р.
на електронну пошту konf-17@ukr.net такі документи:
1. Файл із відомостями про автора (заявка учасника) під назвою «Заявка Прізвище автора»
2. Файл із статтею під назвою «Прізвище автора»
3. Скан-копію квитанції про оплату.

Оформлення статті:

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 – 15 мм, верхнє, нижнє – 20 мм. До статті можна включати
графічні матеріали – рисунки, таблиці, фото, формули тощо. Назва і
номери рисунків вказуються під рисунками, назви і номери таблиць –
над таблицями. 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
кегль. Нумерація джерел наскрізна за алфавітом. Список літератури
повинен мати не менш 50% авторів надрукованих латиницею.
Переноси не ставити.
• Стаття повинна бути оформлена згідно з вимогами до фахових
статей і містити такі необхідні елементи: постановка проблеми та її
зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз
останніх досліджень і публікацій; формулювання мети роботи
(постановка завдань); виклад основного матеріалу дослідження;
висновки і перспективи подальших розвідок у даному напрямі;
література.
• Оформлення титульної сторінки статті: УДК, П.І.Б.
автора(ів), повна назва організації, місто мовою статті (курсивний
шрифт, вирівнювання по правому краю); інтервал – назва статті
великими літерами, шрифт – жирний, вирівнювання по центру;
інтервал – три анотації, ключові слова (до 2 рядків) – російською,
англійською (на сторінку форматом А4) та мовою статті, перед
кожною анотацією – назва статті та ПІБ автора(ів) мовою анотації.
За зміст і достовірність поданих до друку наукових даних
відповідають автори та співавтори. Після рецензування статті (крім
статей докторів наук, професорів, кандидатів наук, доцентів)
повідомлення про прийняття її до друку (чи відхилення) надсилається
автору лише на електронну адресу. Тільки тоді автор оплачує видання
і обов’язково надсилає скан-копію квитанції про оплату на електронну
адресу оргкомітету.

