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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

 

Запрошуємо Вас узяти участь у роботі XІХ Міжнародної науково-практичної 

конференції молодих учених «Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту 

різних груп населення», яка відбудеться 16-17 травня 2019 року в Навчально-

науковому інституті фізичної культури Сумського державного педагогічного університету 

ім. А. С. Макаренка (м. Суми, вул. Роменська, буд. 87). 

Урочисте відкриття конференції відбудеться об 1100 годині 16 травня 2019 року в 
ауд. 202 (центральний корпус) СумДПУ ім. А. С. Макаренка. Реєстрація учасників 
конференції з 930 до 1045 год. у фойє першого поверху центрального корпусу 
університету. Початок пленарного засідання об 1100 год. 

 

НАПРЯМИ РОБОТИ  КОНФЕРЕНЦІЇ  
1. Теоретико-методологічні  та психолого-педагогічні аспекти фізичного 

виховання різних груп населення.  

2. Актуальні проблеми  реабілітації, валеології, логопедії, спортивної 

медицини й адаптивного фізичного виховання.  

3. Медико-біологічні аспекти фізичного виховання і  спорту.  

4. Філософські, історичні, управлінські , професійно-педагогічні та 

соціально-економічні аспекти розвитку фізичної культури, спорту і туризму.  

5. Теоретико-методологічні аспекти підготовки спортсменів.  

ВИМОГИ ДО МАТЕРІАЛІВ:  
– матеріали подаються українською мовою в електронному варіанті;  

– шрифт Аrial 12 pt, інтервал 1; поля: по 2 см з усіх сторін; 
– обсяг тексту статті не більше 5 сторінок; 
– не дозволяється вирівнювання тексту за допомогою табуляції і пробілів, а також 

ущільнення та розрідження тексту; 



– матеріали для публікації мають бути ретельно перевірені на наявність орфографічних 
і стилістичних помилок і повністю відредаговані; 

– порядок оформлення статті: назва напряму, прізвище та ініціали автора (-ів), назва 
статті, назва навчального закладу, анотація українською мовою, постановка проблеми, мета 
дослідження, результати дослідження та їх обговорення, висновки та список використаної 
літератури (не більше 8 джерел). 

Список використаних джерел оформлювати згідно з ДСТУ8302:2015 «Бібліографічне 
посилання. Загальні положення та правила складання». Посилання в тексті слід оформлювати за 
допомогою квадратних дужок зі вказівкою номера цитованої праці у списку використаних джерел і 
через кому номера сторінки, наприклад: [5, с. 24].  

Оргкомітет залишає за собою право відхиляти матеріали, що не відповідають наведеним 
вимогам. Відповідальність за достовірність викладеної інформації покладається на авторів. Після 
рецензування статті повідомлення про її прийняття до друку (чи відхилення) надсилається 
авторові лише на електронну адресу. За результатами конференції буде видано збірник 
матеріалів конференції та сертифікати учасників, які будуть надіслані авторам.  

Для участі в конференції просимо Вас до 08 квітня 2019 року надіслати статтю та авторську 
довідку на електронну адресу direktor_IFK@ukr.net. Вартість послуг за видання – 300 грн. за 
одну статтю. Оплата здійснюється після схвалення матеріалів. Кошти перераховувати на картку 
ПриватБанк 4149 4378 6347 0595 (отримувач Бугаєнко Тетяна Вікторівна) з вказівкою прізвища, 
ім’я, по-батькові відправника та позначкою: оплата друкованої продукції конференції 2019. 
Одноосібні статті від докторів наук приймаються безкоштовно. Пересилка надрукованого 
збірника наукових праць буде здійснюватися «Новою поштою» за кошти автора. Проїзд, 
проживання, харчування – за рахунок учасників. 

Інформацію про порядок роботи й умови проведення конференції можна отримати в 
оргкомітеті за телефонами: 050-074 45 30 (Томенко Олександр Анатолійович – зав. кафедри 
ТМФК, науковий редактор), (0542) 60-75-03, 067-910 45 40 (Лянной Михайло Олегович – 
відповідальний редактор) або за е-mail: direktor_IFK@ukr.net.  

Зразок оформлення статті 
Гладиров В. М. 

 

ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ ХВОРИХ НА ІНФАРКТ МІОКАРДА  
 

Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка 
Навчально-науковий інститут фізичної культури 

 

У статті розкрито сутність проблеми реабілітації хворих на інфаркт міокарда. 
Описано основні методи лікування…Представлено результати…:  

Постановка проблеми. На сьогодні проблема відновлення хворих з інфарктом 
міокарда є актуальною, особливо на тлі збільшення рівня захворюваності і загального 
зниження тривалості життя в Україні….[1, с. 2]. 

Мета дослідження полягає у теоретичному обґрунтуванні та експериментальній 
перевірці комплексної фізреабілітаційної програми. 

Результати дослідження та їх обговорення. В сучасній практиці при лікуванні хворих 
з інфарктом міокарду …..[2, с. 34].  

Висновки. Встановлено, що комплексну програму фізичної реабілітації хворих з ІМ 
необхідно починати проводити з перших днів перебування хворого на стаціонарі….  
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