
 
 
 
 

 
 

Інформаційний лист 
 

Запрошуємо Вас взяти участь у 
І Всеукраїнській науково-практичній конференції 

«ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО 
СПОРТУ: АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ», 

яка відбудеться 7 квітня 2023 року 
у Харківській державній академії фізичної культури 

на факультеті циклічних видів спорту 
Конференцію включено до переліку міжнародних,  
всеукраїнських науково-практичних конференцій  

здобувачів вищої освіти і молодих учених у 2023 році 
 
Форма участі у конференції – дистанційна.  
Робочі мови конференції: українська, англійська.  
У програмі конференції: пленарне та секційні засідання.  
Пленарне засідання відбуватиметься через сервіс для відеоконференцій Zoom 
7 квітня 2023 року о 10:00 год. за посиланням 
https://us05web.zoom.us/j/7915236450?pwd=OWkxdGtDMnFFaGUrYjFmelJhLzM0Zz09 
Ідентифікатор конференції: 791 523 6450 
Код доступу: 2023 
 
Робота конференції планується за такими секціями: 
1. Актуальні питання підготовки спортсменів у циклічних видах спорту: 

1.1. Сучасні тенденції розвитку легкої атлетики. 
1.2. Водні види спорту: проблеми й перспективи. 
1.3. Особливості побудови тренувального процесу в зимових видах спорту, велоспорті та 
спортивному туризмі. 

2. Сучасні технології підготовки спортсменів у професійних, екстремальних та техніко-
естетичних видах спорту. 

3. Олімпійська освіта: сучасні аспекти розвитку. 
 

Умови участі у конференції 
До публікації приймаються тези до Збірника тез І Всеукраїнської науково-практичної 

конференції (БЕЗКОШТОВНО!) 
 

Онлайн-реєстрація 
Для участі у конференції необхідно до 31 березня 2023 року:  
1)заповнити форму участі за посиланням https://forms.gle/Qw2rdZWLTx6Atje97 
2)до форми заявки прикріпити файл з тезами  
Після проведення конференції відбудеться розсилання матеріалів конференції 

електронною поштою: збірник тез та електронний сертифікат про участь. 
 
 
 

https://us05web.zoom.us/j/7915236450?pwd=OWkxdGtDMnFFaGUrYjFmelJhLzM0Zz09
https://forms.gle/Qw2rdZWLTx6Atje97


Вимоги до оформлення тез 

Напрям конференції: великими літерами, напівжирним за центром 
Ім’я та прізвище автора із зазначенням вченого звання та наукового ступеня 

напівжирним за центром (не більше 3-х авторів) 
Місце роботи або навчання курсивом, вирівнювання з правого краю 
Місто, країна курсивом, вирівнювання з правого краю  
Назва тез великими літерами, напівжирним за центром  
Анотація (мовою тез). 2-4 рядки. 
Ключові слова: 4-5 слів. 
Вступ. Постановка проблеми у загальному вигляді. Аналіз останніх досліджень і 

публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, 
виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означені 
тези. 

Мета та завдання дослідження. Мають бути чітко і лаконічно сформульовані, без 
двозначного трактування. 

Матеріал і методи дослідження. Мають містити відомості про: учасників; процедуру / 
протокол тестування / педагогічне випробування / вимірювання / інструменти; збір і аналіз даних / 
статистичний аналіз. 

Результати дослідження та їх обговорення. Виклад основного матеріалу дослідження 
з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Результати досліджень з 
обов’язковою статистичною обробкою даних необхідно представляти у вигляді таблиць, 
графіків, різних діаграм. Дані, які представляються в таблицях, мають бути суттєвими, 
повними, порівнянними, достовірними. Заголовок таблиці, назва графіка або діаграми 
повинні відповідати їх змісту. Переказувати словами дані приведені в таблицях і графіках 
неприпустимо. Отримані результати дослідження мають бути обов’язково проаналізовані. 

Висновки.  
Перспективи подальших досліджень у цьому напрямку. 
Список використаної літератури (4-6 джерел) оформлений відповідно до 

Національного стандарту України «Інформація та документація. Бібліографічні посилання. 
Загальні положення та правила складання «ДСТУ 8302:2015». 

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ: 
Об’єм – до 3 сторінок. Шрифт – Times New Roman 14, текст таблиць – Times New Roman 

12. 
Поля сторінки: справа, зліва, зверху та знизу 20 мм, орієнтація сторінки – книжкова, 

міжрядковий інтервал – 1 
Абзацний відступ (новий рядок) ‒ 1,25 см 
Нумерація сторінок ‒ не ведеться 
Рисунки та графіки повинні бути виконані в форматі jpeg, якісно, з можливістю їх 

редагування. Для всіх об’єктів повинно бути встановлено розміщення «в тексті». 



 
 
 
 

Приклад оформлення тез 
 

 
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПІДГОТОВКИ СПОРТСМЕНІВ У ЦИКЛІЧНИХ 

ВИДАХ СПОРТУ 
 

Петро ПЕТРЕНКО, к.фіз.вих, доцент 
 

Харківська державна академія фізичної культури 
Харків, Україна 

 
ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СТРИБУНІВ У ДОВЖИНУ 

НА ЕТАПІ ПОПЕРЕДНЬОЇ БАЗОВОЇ ПІДГОТОВКИ 
Анотація. 
Ключові слова: 
Вступ. 
Мета та завдання дослідження. 
Матеріал і методи дослідження. 
Результати дослідження та їх обговорення. 
Висновки. 
Перспективи подальших досліджень у цьому напрямку. 
Список використаної літератури.  
Наприклад: 
1. Баранов О. О. Легка атлетика: конспект лекцій. Запоріжжя: ЗНУ, 2015. 

132 с. 
2. Красов В. П. Особливості фізичної підготовки стрибунів потрійним. 

Часопис Черкаського педагогічного вісника. 2010. № 6. С. 88–92. 
 
Оргкомітет конференції: 
Спіцин Віталій Володимирович, к. пед. наук, декан факультету циклічних видів 

спорту Харківської державної академії фізичної культури, голова оргкомітету конференції 
(тел.: +380954251016; e-mail:  spitzinvitaly@gmail.com); 

Гриньова Тетяна Іванівна, к. фіз. вих., доцент, координатор  (тел.: +380977086661;  
e-mail: tgrynova88@gmail.com); 

Окунь Дар’я Олександрівна, к. фіз. вих., доцент, координатор (тел.: +380675792203; 
e-mail: dariaokun@gmail.com). 

 
БАЖАЄМО ТВОРЧИХ УСПІХІВ! 
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