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 ІІ Міжнародна  науково-практична інтернет-конференція 

«ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ДІТЕЙ, ПІДЛІТКІВ, МОЛОДІ 

 ТА ДОРОСЛОГО НАСЕЛЕННЯ В СУЧАСНОМУ СВІТІ» 

(12 березня 2021 року) 

 

ІІ Іnternational scientific and practical internet-conference 

«PHYSICAL EDUCATION OF CHILDREN, ADOLESCENTS, YOUTH AND ADULTS IN 

MODERN WORLD»  

(мarch 12, 2021) 

 

До участі в міжнародній науково-практичній інтернет-конференції  запрошуються 

науковці, аспіранти, студенти закладів вищої освіти та науково-дослідних 

установ, а також практичні працівники, які активно займаються науковими 

дослідженнями  у сфері фізичного виховання і спорту. 

 

 

Учасникам необхідно до 6 березня 2021 року (включно) надіслати матеріали 

доповіді та заявку учасника на електронну адресу tanya.osadchenko@udpu.edu.ua  

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська. 

Формат роботи конференції: дистанційно. 

Запрошення до участі та посилання, за яким Ви зможете долучитися до онлайн 

засідання конференції будуть надіслані 10 березня 2021 року на електронні пошти, 

зазначені в заявці. 

 

 

 Самоконтроль та його вплив на заняття фізичними вправами. 

 Валеологічні знання в процесі формування свідомого відношення дитини до 

занять фізичними вправами. 

 Професійно-прикладна фізична культура. 

 Соціально-психологічні основи здорового способу життя. 

 Забезпечення доступності та безперервності фізкультурної освіти впродовж 

життя. 

 

 

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО УЧАСТЬ  

НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ  

https://eurostudy.info/uk/info/universitet-im-adama-mickevicha-v-poznani
mailto:tanya.osadchenko@udpu.edu.ua


 

 

 Поля: верхнє, нижнє, праве, ліве – 20 мм; 

 Шрифт Times New Roman, розмір – 14, міжрядковий інтервал – 1,5; 

 Перший рядок (шрифт напівжирний, всі прописні, вирівняні по центру) – назва;  

другий рядок (шрифт напівжирний курсив, вирівняний по центру) – прізвище та 

ініціали автора;  

третій (шрифт курсив, вирівняний по центру) – вчене звання або науковий ступінь 

(для осіб, які її мають), посада; 

 четвертий (шрифт курсив, вирівняний по центру) – навчальний заклад, місто, 

країна. 

Наприклад:  

РЕАЛІЗАЦІЯ ІДЕЙ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ 

В ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ ШКОЛИ 

 

Осадченко Т.М. 

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри спортивних дисциплін 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

м. Умань, Україна 

 

 Основний текст, вирівняний по ширині, сторінки не нумеруються; 

 Література оформлюється в кінці тексту під назвою «Список використаних 

джерел» за стандартом ДСТУ 2015. У тексті посилання позначаються квадратними 

дужками із зазначенням порядкового номера джерела за списком, а через кому - 

номер сторінки, наприклад: [5, c. 57-61]. 

 Назва файлів повинна відповідати прізвищу учасника конференції (наприклад, 

Осадченко Т.М._тези, Осадченко Т.М.__заявка, Осадченко Т.М.__оплата). 

Зразок оформлення заявки на участь у конференції: 

1. Прізвище, ім’я, по батькові учасника (повністю) 

2. Прізвище, ім’я, по батькові  наукового керівника (у разі його наявності) 

3. Місце роботи (навчання) 

4. Контактний телефон 

5. Напрям конференції 

6. E-mail 

 

 

 Організаційний внесок для участі у конференції складає 100 грн. (включає 

макетування електронного збірника, підготовку програми конференції, 

електронного сертифіката учасника та інші організаційні витрати).  

 Реквізити будуть надіслані авторам після вдалого проходження рецензування. 

 Електронний збірник матеріалів конференції та електронний сертифікат буде 

надісланий на e-mail учасникам заходу через 10 днів після проведення конференції. 

 

 

Кафедра теорії і методики фізичного виховання  

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини 

Електронна пошта: tanya.osadchenko@udpu.edu.ua  

Телефон: +380680529734 (Viber, Telegram) – Осадченко Тетяна  

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ   

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК   

КОНТАКТИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ   

mailto:tanya.osadchenko@udpu.edu.ua

