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Інформаційний лист 
Запрошуємо Вас взяти участь у 

XXII Міжнародній науково-практичній конференції 
«Фізична культура, спорт і здоров’я:  

стан, проблеми та перспективи», 
яка відбудеться 6-7 грудня 2022 року  

у Харківській державній академії фізичної культури 

Напрями роботи конференції: 
1. Актуальні питання фізичного виховання різних груп населення.
2. Удосконалення підготовки спортсменів різної кваліфікації.
3. Медико-біологічні основи спортивної діяльності.
4. Біомеханічні та інформаційні засоби і технології у фізичній культурі та спорті.
5. Проблеми та перспективи розвитку системи оздоровчо-рекреаційної рухової активності
населення.
6. Фізична терапія та ерготерапія.
7. Менеджмент, маркетинг, економіка та підприємництво у сфері фізичної культури та спорту.
8. Психолого-педагогічні аспекти освіти, сфери фізичної культури і спорту та діяльність в
особливих умовах.
9. Філософія, соціологія, історія, мовленнєві аспекти та право фізичної культури та спорту.
10. Актуальні аспекти фізкультурно-спортивної реабілітації.

Форма участі у конференції – онлайн. 
Робочі мови конференції: українська, англійська. 
У програмі конференції: пленарне та секційні засідання. 
Пленарне засідання відбуватиметься через сервіс для відеоконференцій Zoom 

 6 грудня о 12.00 год. за посиланням 
https://us05web.zoom.us/j/87925731794?pwd=aEU0REdINzBiWUl6VkNDdTh5NE95QT09 
Ідентифікатор конференції: 879 2573 1794 Код доступу: 2022. Увага! Запис пленарного 
засідання можна буде переглянути на платформі Youtube. 

Робота конференції планується за такими секціями: 
1. Фізичне виховання різних груп населення.
2. Теорія та методика сучасної системи підготовки спортсменів.
3. Фізична терапія та ерготерапія.
4. Менеджмент, маркетинг, економіка та підприємництво у сфері фізичної культури та

спорту.
5. Психолого-педагогічні аспекти освіти, сфери фізичної культури і спорту та

діяльність в особливих умовах.
6. Гуманітарні читання.



Умови участі у конференції: 

1) до публікації приймаються тези до Збірника тез наукових доповідей XXII
Міжнародної науково-практичної конференції (БЕЗКОШТОВНО!);
2) або статті до науково-теоретичних журналів ХДАФК: «Слобожанський

науково-спортивний вісник», який включено до переліку фахових видань України 
(категорія Б); «Фізична реабілітація та рекреаційно-оздоровчі технології», який 
включено до наукометричної бази Scopus (БЕЗКОШТОВНО!).

Онлайн-реєстрація 
Для участі у конференції необхідно до 14 листопада 2022 року: 
1) заповнити форму участі за посиланням https://forms.gle/Lp3AmqgV8DvJss1s5 ;
2) до форми заявки прикріпити файл з тезами або файл зі статтею;
3) після успішного рецензування надісланих тез або статті учасникам електронною

поштою Оргкомітетом буде надіслано реквізити для оплати благодійного внеску.

!!! Увага! Суму благодійного внеску визначає учасник 
конференції САМОСТІЙНО. Вилучені кошти будуть спрямовані на допомогу ЗСУ!

Після проведення конференції відбудеться розсилання матеріалів конференції 
електронною поштою: збірник тез або журнал та електронний сертифікат про участь.

Вимоги до оформлення тез доповідей 
Обсяг тез: до 2-х сторінок у редакторі MS WORD, у форматі *.doc, .docx. 
Технічні вимоги: шрифт – Times New Roman 14, текст таблиць – Times New Roman 

12. Поля сторінки: справа, зліва, зверху та знизу 20 мм, міжрядковий інтервал – 1.

Зразок оформлення тез: 
УДОСКОНАЛЕННЯ ПІДГОТОВКИ СПОРТСМЕНІВ РІЗНОЇ 

КВАЛІФІКАЦІЇ
(напрям роботи конференції великими літерами, напівжирним за центром) 

Іван Іваненко, к.фіз.вих, доцент 
(ім’я та прізвище автора (ів) із зазначенням вченого звання та наукового ступеня напівжирним за центром) 

Харківська державна академія фізичної культури 
(місце роботи або навчання курсивом, вирівнювання з правого краю) 

Харків, Україна 
(місто, країна курсивом, вирівнювання з правого краю) 

ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ЮНИХ ФУТБОЛІСТІВ 

(назва тез великими літерами, напівжирним за центром) 
Анотація (мовою тез). 2–3 рядки. 
Ключові слова: 4–5 слів. 

Вступ.  
Мета та завдання дослідження.  
Матеріал і методи дослідження.  
Результати дослідження та їх обговорення.  
Висновки. 
Перспективи подальших досліджень у цьому напрямку.  
Список використаної літератури (5-7 джерел), оформлений відповідно до Національного 
стандарту України «Інформація та документація. Бібліографічні посилання. Загальні положення та 
правила складання. ДСТУ 8302:2015». До прикладу: 
1. Бичківський О. О. Міжнародне приватне право : конспект лекцій. Запоріжжя : ЗНУ, 2015. 82 с.
2. Кулініч О. О. Право на освіту в системі конституційних прав людини і громадянина та його
гарантії. Часопис Київського університету права. 2007. № 4. С. 88–92.

https://forms.gle/Lp3AmqgV8DvJss1s5


Вимоги до оформлення статті 
Із загальними вимогами і зразком оформлення статей можна ознайомитися на сайтах 

науково-теоретичних журналів: 
• «Слобожанський науково-спортивний вісник» за посиланням
http://journals.uran.ua/index.php/1991-0177/about/submissions#onlineSubmissions
• «Фізична реабілітація та рекреаційно-оздоровчі технології» за посиланням
http://journals.uran.ua/frir_journal/foravtukr

Автори несуть повну відповідальність за зміст поданих матеріалів! 

Контактна інформація: 

(057) 705-02-00 – голова Оргкомітету, проректор з науково-педагогічної работи ХДАФК, 
д.фіз.вих., професор Ольховий Олег Михайлович

(095) 609-00-98 – відповідальна за організацію та проведення конференції, помічник 
проректора з науково-педагогічної роботи ХДАФК, к.фіз.вих., доцент Стадник Світлана 
Олександрівна (e-mail: npk@khdafk.kh.ua або svetlanastadnik87@gmail.com)

http://journals.uran.ua/index.php/1991-0177/about/submissions#onlineSubmissions
http://journals.uran.ua/frir_journal/foravtukr
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