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ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

Кафедра здоров'я людини і фізичного виховання запрошує Вас взяти участь і опублікувати 
свої наукові статті в електронному збірнику І-ої Міжнародної заочної науково-практичної 
конференції «Актуальні проблеми фізичного виховання та здоров'я людини», приуроченої до 
50-річчя кафедри. 

Мета конференції – обмін теоретичною та науково-методичною інформацією із проблем 
фізичного виховання і здоров'я людини, а також розгляд актуальних питань фізичної реабілітації. 

Місце проведення конференції: ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний 
університет», 84100, вул. Калініна, 48а, м. Слов'янськ, Донецька область, Україна. 

Час проведення конференції: 23–27 листопада 2015 року. 
Напрямки роботи конференції: 

1. Медико-біологічні проблеми фізичного виховання й спортивного тренування. 
2. Екологія людини: навколишнє середовище і здоров'я. 
3. Оцінка й корекція функціонального стану й рухових функцій організму людини. 
4. Адаптаційні можливості організму. 
5. Психолого-педагогічні питання фізичного виховання. 
6. Сучасні аспекти реабілітації у спорті. 
7. Проблема здорового способу життя в сучасному суспільстві. 
8. Актуальні проблеми оздоровчої та адаптивної фізичної культури. 
9. Теорія і практика фізичного виховання й спортивного тренування. 
10. Теоретичні, методичні та організаційні основи туризму та рекреації. 
Матеріали конференції будуть розміщені на сайті ДВНЗ «Донбаський державний 

педагогічний університет» www.slavdpu.dn.ua (сторінка "Наука та інновації", далі – "Науково-
видавнича діяльність") до початку конференції. 

Вартість публікації однієї статті - 170 гривень. 
Для зарубіжних авторів публікація безкоштовна. 
Електронний варіант збірника та сертифіката буде відправлений усім учасникам 

конференції. 
Для участі в конференції просимо до 1 вересня 2015 року надіслати  електронною 

поштою: 
- анкету учасника в електронному вигляді; 
- електронний варіант статті із зазначенням УДК; 
- підтвердження оплати. 
Електронна адреса для відправки матеріалів: zlifvddpu@mail.ru 
Стаття й заявка мають бути надіслані прикріпленими файлами. Назва файлу із статтею 

повинна містити прізвище автора (першого автора). 
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ 

Приймаються до друку наукові статті українською, російською або англійською мовами з 
результатами власних досліджень, а також оглядові та проблемні статті з указаної вище тематики. 
Обсяг статті – 3–8 сторінок формату А-4 (разом із рисунками, графіками, списком літератури, 



анотаціями). Текстовий редактор Microsoft Office Word 2003-2007. Поля: верхнє й нижнє – 20 мм, 
ліве – 30 мм, праве – 10 мм; шрифт – 14 pt, інтервал – 1,5, гарнітура Times New Roman, абзац – 1,5 
пункти. У разі архівації статті необхідно вказати тип архіватора й назву файлу. 

Структура статті повинна включати: 
1. Індекс УДК (верхній лівий кут сторінки, шрифт Times New Roman, розмір шрифту –             

14 напівжирний). 
2. Автор або автори (праворуч, шрифт Times New Roman, розмір шрифту –                                  

14 напівжирний). Перший рядок: ПІБ автора (ТІЛЬКИ: прізвище + ініціали), у називному відмінку; 
нижче: місце роботи або навчання автора (повністю). 

3. Назва статті (по центру сторінки, шрифт Times New Roman, розмір шрифту – 14 
напівжирний, усі прописні, до 10 слів). 

4. Анотація (курсивом із абзацу). 
5. Ключові слова (курсивом із абзацу). 
6. Та ж інформація і в тому ж порядку англійською мовою. 
7. Текст статті. 
8. Література. Перелік використаної літератури йде після тексту статті під заголовком 

«Література» (із абзацу, напівжирний шрифт, усі прописні). Бібліографічний опис літературних 
джерел оформлюється відповідно до вимог міждержавного стандарту ДСТУ ГОСТ 7.1: 2006 
(Бюлетень ВАК України. – № 3. – 2008). Для нумерації використовуйте список. Не ставте цифри 
вручну і не оформлюйте літературу в таблиці. 

Редколегія залишає за собою право відхиляти матеріали, які не відповідають тематиці 
конференції, оформленню та часу подачі. 

Оплатити участь у конференції із розміщенням статті можна в будь-якому відділенні КБ 
«Приватбанк» в Україні через термінал самообслуговування або касу, або через мережу Інтернет 
за допомогою Приват24. Банк і номер рахунку одержувача: КБ «Приватбанк», поповнення 
карткового рахунку 5168 7572 1550 4160. 

Оплату також можна здійснити поштовим переказом за адресою: вул. Рибна, д. 28,               
сел. Мирне, Слов'янський район, Донецька обл., Україна, 84116,  Кушакова Ірина Валеріївна 
(доцент кафедри здоров'я людини та фізичного виховання). Указати призначення платежу: 
«Участь у конференції». 

Уся інформація розміщена на сайті університету. 
Анкета учасника конференції 

Прізвище, ім'я, по батькові _______________________________________________________ 
Науковий ступінь _______________________________________________________________ 
Вчене звання ___________________________________________________________________ 
Місце роботи, посада ____________________________________________________________ 
Телефон _______________________________________________________________________ 
Е-mail _________________________________________________________________________ 
Тематичний напрямок конференції ________________________________________________ 
 
Голова оргкомітету: 
Дичко Владислав Вікторович – зав. кафедри, д. біол. н., професор 
(+38 050 610 42 20). 
Члени оргкомітету: 
Дичко Олена Анатоліївна, к. біол. н, доцент 
(+38 050 178 58 78) 
Кушакова Ірина Валеріївна, к. пед. н., доцент 
(+38 050 181 68 54). 
Бобирєв Володимир Євгенович, к. біол. н, доцент 
(+38 095 182 23 66) 
Курільченко Ірина Юріївна, ст. викладач 
(+38 050 988 22 03). 
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Раді співпрацювати! 


