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Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ІV Всеукраїнської заочної науково-

практичної інтернет-конференції «ПРОБЛЕМИ ЗДОРОВ’Я, ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ, 

РЕАБІЛІТАЦІЇ ТА ЕРГОТЕРАПІЇ». 

Робота конференції планується за такими напрямками: 

1. Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку фізичної реабілітації та 

фізичної терапії. 

2. Рекреаційні та курортологічні аспекти відновлення здоров’я. 

3. Теоретико-методологічні та психолого-педагогічні аспекти фізичної 

реабілітації та фізичної терапії. 

4. Медико-біологічні питання здоров’я різних груп населення. 

5. Актуальні проблеми валеології, спортивної медицини й адаптивного 

фізичного виховання. 

6. Питання оздоровчо-тренуючих фітнес технологій. 



7. Питання арт-терапії та ерготерапії. 

До участі запрошуються студенти, магістранти, аспіранти, викладачі,  

молоді вчені та інші фахівці галузі фізичної реабілітації та здоров’я людини. 

Статті та тези наукових робіт публікуватимуться на сторінці сайту Університету 

за адресою https://fc.sspu.edu.ua/naukova-robota. За результатами конференції буде 

видано електронний збірник матеріалів конференції та сертифікати учасників, які 

будуть розіслані на електронні пошти авторів. Розсилка посилань на документи буде 

здійснена  після проведення конференції на електронні пошти, з яких будуть 

надіслані матеріали.  

Участь у конференції 150 грн. 

Оргкомітет та редакційна рада залишає за собою право на відбір публікацій 

для збірника матеріалів. Після рецензування статті повідомлення про її прийняття 

до друку (чи відхилення) надсилається авторові лише на електронну адресу.  

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська, польська. 

Для участі в конференції до 20 листопада 2019 року необхідно подати 

матеріали. 

Матеріали надсилаються електронною поштою: yana@kopytin.in.ua з 

позначкою у темі листа «На конференцію». 
ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ 

Формат статті A4, орієнтація ‒ книжкова, матеріали збережені та 

підготовлені у форматі Microsoft Word (*.doc або *.docx). Поля всі сторони – 20 

мм. Основний шрифт Arial. Розмір шрифту основного тексту ‒ кегель 12. 

Міжрядковий інтервал ‒ одинарний. Вирівнювання тексту ‒ по ширині. 

Абзацний відступ (новий рядок) ‒ 1,25 см. Нумерація сторінок ‒ не ведеться. 

Малюнки та таблиці Необхідно подавати в статті безпосередньо після 

тексту, де вони згадуються вперше, або на наступній сторінці. Розмір шрифту 

табличного тексту менше основного шрифту допускається не менше 10 pt. 

Цифровий матеріал подається у таблиці, що має порядковий номер, вирівнювання 

по правому краю (наприклад, Таблиця 1) і назву (друкується над таблицею 

посередині напівжирним шрифтом, текст таблиці подається шрифтом Arial, 

розмір не менше 10 pt, інтервал 1,0). 

Рисунок повинен бути єдиним графічним об’єктом (тобто згрупованим). 

Ілюстрації також потрібно нумерувати і вони повинні мати назви, які вказуються 

поза згрупованим графічним об’єктом, (наприклад, Рис. 1. Рівень фізичної 

підготовленості….). 

Формули повинні бути набрані за допомогою редактора формул (внутрішній 

редактор формул в Microsoft Word for Windows). 

Посилання на літературу Посилання на літературу в тексті необхідно 

давати в квадратних дужках, наприклад, [3]; одне джерело відокремлюється від 

іншого крапкою з комою. Бібліографічний список в кінці тексту. Літературні 

джерела, на які здійснюється посилання, мають бути видані друком за останні 

п’ять років (за виключенням джерел із фундаментальних наук). 

Обсяг від 3 до 10 сторінок. 
 

СТРУКТУРНІ ЕЛЕМЕНТИ СТАТТІ 
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1. Прізвище та ініціали автора (-ів) – англійською мовою та мовою статті; 

2. Назва статті – англійською мовою та мовою статті (по центру сторінки, 

шрифт напівжирний, всі прописні); 

3. Анотації – англійською мовою та мовою статті, не менше ніж 100 знаків; 

4. Ключові слова (мінімум 5 слів або словосполучень з відокремленням їх 

одне від одного комою) – англійською мовою та мовою статті;  

5. У тексті статті виділяються наступі пункти: постановка проблеми, аналіз 

останніх досліджень і публікацій, мета, об’єкт, предмет, методи дослідження, 

викладення основного матеріалу та обґрунтування отриманих результатів, 

перспективи подальших досліджень, список використаної літератури; 

6. Перелік використаної літератури подається після тексту статті згідно 

чинних вимог до оформлення списку літератури за ДСТУ 8302:2015.  

7. В авторській довідці вказується вчений ступінь, вчене звання, посада, 

місце роботи (навчання) авторів мовою статті. 

8. Вказується контактний телефон. 

Контактні особи: 

(099) 014-96-62, (068) 498-85-83 – канд. наук з фіз. виховання і спорту, заступник 

директора Навчально-наукового інституту фізичної культури з наукової роботи і 

інформатизації Копитіна Яна Миколаївна. 
 

Оргкомітет конференції бажає творчих успіхів та плідної наукової співпраці! 

 

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ 
Назва напрямку 

 

Олійникова В. В., 
Звіряка О. М.  
 

Oliinykova V.V.,  
Zviriaka O. M. 

THEORETICAL ANALYSIS OF REASONS OF STRESS  
AND MODERN METHODS OF ITS CORRECTION 

The modern looks to the studies about stress are considered in this article, a concept 
is exposed: the newest methods of diagnostics and correction of the stress states by means 
of proceeding in cardiac coherentness. 

Keywords: stress, test of datail of Spilberg, tolerance, diagnostics of stress. 
  

ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРИЧИН СТРЕСУ ТА СУЧАСНИХ МЕТОДІВ ЙОГО КОРЕКЦІЇ 
У статті розглянуті сучасні погляди на вчення про стрес, розкрито поняття, 

новітні методи діагностики та корекції стресових станів за допомогою відновлення 
серцевої когерентності. 

Ключові слова: стрес, тест тривожності Спілберга, когерентність, 

діагностика стресу. 
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