VІ Всеукраїнська студентська
науково-методична конференція з
міжнародною участю

«Неолімпійський спорт: історія,
проблеми, управління та система
підготовки спортсменів»
Програма конференції:

3 квітня 2020 року:
Реєстрація учасників:
Пленарне засідання:
Секційні засідання:
Брейк-кава:
Закриття конференції:

9.00 – 10.30
10.30 -11.00
11.00 – 14.00
14.00 – 14.15
14.15 – 14.45

Реєстрація учасників конференції
відбуватиметься за адресою:
вул. Наб. Перемоги, 10
І корпус ПДАФКіС.
Пленарне засідання: актовий зал І корпус
ПДАФКіС.
Секційні засідання: актова зала, конференцзал, ауд.20, ауд.37
Проїзд учасників від залізничного вокзалу
маршрутним таксі № 60, 152, від автовокзалу
маршрутним таксі № 157 до зупинки «Інфіз»
Оргкомітет бажає Вам творчих успіхів та
сподівається на зустріч у м. Дніпро

ЗАЯВКА
на участь у VІ Всеукраїнській

студентській
науково-методичній конференції з
міжнародною участю
«Неолімпійський спорт: історія, проблеми,
управління та система підготовки спортсменів»
Прізвище: _____________________________
Ім’я: __________________________________
По-батькові (автора): ____________________
Прізвище:______________________________
Ім’я: __________________________________
По-батькові (наукового керівника):________
_______________________________________
Місце навчання, курс (автора)_____________
_________________________________________
_____________________________________
Місце роботи, посада (наукового керівника):
_________________________________________
_________________________________________
________________________________________
Вчена ступінь:__________________________
Вчене звання:___________________________
Контактні телефони:_____________________
Виступ з доповіддю:
Так
Ні
Назва доповіді: _________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
Проживання:

Так

Ні

Проїзд та проживання учасників конференції
здійснюється
за
рахунок
відряджуючої
організації

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Спортивний комітет України
Управління молоді і спорту Дніпропетровської
обласної державної адміністрації
Придніпровська державна академія фізичної
культури і спорту
Instytut Rozwoju Sportu i Edukacji (Poland)
International Scientific, Educational and Training
Center (Estonia)
Ivane Javakhishvili Tbilisi State University (George)
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Дніпро – 2020

Організаційний комітет
Москаленко Наталя Василівна –
д.фіз.вих., професор, проректор з наукової
діяльності ПДАФКіС, голова комітету;
Валуч Kaзімерж – президент Інституту
розвитку спорту та освіти (Варшава, Польща);
Ісазаде Намік - член правління
Міжнародного наукового, освітнього та
навчального центру (Таллинн, Эстония);
Матчаваріані
Лія
професор
Тбіліського державного університету ім.
І.Джавахішвілі (Грузія, Тбілісі);
Скрипченко Ірина Тарасівна – зав.
кафедри
фізичного
виховання
Дніпропетровського державного університету
внутрішніх справ, к.фіз.вих., доцент (Дніпро,
Україна).
Представники
Придніпровської
державної академії фізичної культури і
спорту:
Долбишева Ніна Григорівна – к.фіз.вих.,
доцент, декан факультету ФКіС, заступник
голови комітету;
Приходько Володимир Васильович –
д.пед.н., професор, зав. кафедрою ТМСП;
Кощеєв Олександр Сергійович –
к.фіз.вих., доцент;
Толстикова Тетяна Миколаївна – к.м.н.,
доцент;
Каковкіна
Ольга
Анатоліївна
–
к.фіз.вих., доцент;
Дакаленко Олег В’ячеславович –
к.філол.н., доцент;
Єлісєєва Дар`я Сергіївна – к.фіз.вих.,
доцент;
Микитчик Ольга Сергіївна – к.фіз.вих.,
доцент;
Нестеренко Наталья Анатоліївна –
к.фіз.вих, старший викладач.

Придніпровська державна академія фізичної
культури і спорту
ЗАПРОШУЄ
студентів закладів вищої освіти ІІ-ІV рівнів
акредитації прийняти участь в роботі
VІ Всеукраїнської студентської науковометодичної конференції з міжнародною участю
«Неолімпійський спорт: історія, проблеми,
управління та система підготовки
спортсменів»,
яка відбудеться
3 квітня 2020 року
Мета конференції: вдосконалення системи
підготовки спеціалістів галузі фізична культура
і спорт; розвиток та популяризація
неолімпійського спорту в Україні,
вдосконалення системи підготовки та
управління в видах спорту, які не входять до
програми Олімпійських ігор
НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
- особливості змагальної діяльності в
неолімпійських видах спорту;
- система підготовки спортсменів у
неолімпійських видах спорту та адаптивному
спорті;
- розвитку неолімпійських видів спорту на
Україні та в світі;
- проблеми
підготовки
фахівців
з
неолімпійських видів спорту та туризму.
- організаційно-правові
аспекти
неолімпійського спорту в Україні та світі;
- медико-біологічні
основи
підготовки
спортсменів у неолімпійських видів спорту;
- психологічні
аспекти
підготовки
спортсменів в неолімпійських видах спорту;
- неолімпійський спорт та туризм в системі
шкільної та вищої освіти;

- використання туризму в рекреації та
реабілітації, інноваційні технології у туризмі.
Редакційна колегія залишає за собою право
відхиляти матеріали, які не відповідають
вимогам та вносити корективи
Матеріали конференції будуть безкоштовно
опубліковані до початку конференції у
електронному збірнику «Неолімпійський спорт:
історія, проблеми, управління та система
підготовки спортсменів» (для учасників
конференцій на електронному носії) за
матеріалами
VІ Всеукраїнська студентська науковометодична конференція з міжнародною участю

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ
До участі у конференції приймаються статті
обсягом від 4 до 8 сторінок набраних у редакторі
WORD у вигляді комп’ютерного файла з
розширенням *.doc. Шрифт Times New Roman 14.
Міжрядковий інтервал 1,5. Абзац – 1,25. Поля з усіх
сторін 20 мм.
Рисунки та діаграми - (чорно-білі, WORD)
повинні бути включені до тексту роботи. Розмір
шрифту для формул та діаграм не менше – 12 пт.
Мови конференції: українська, російська,
англійська.
Назва статті друкується по центру великими
літерами (жирний шрифт), нижче через 1,5
інтервалу маленькими літерами – прізвище та ім’я
студента, прізвище та ім’я, вчена ступінь, вчене
звання наукового керівника, нижче повна назва
вищого навчального закладу.
Стаття повинна мати наступну структуру:
анотація (до 5 рядків), ключові слова (на більше 5ти слів), постановку проблеми, аналіз останніх
досліджень та публікацій, формування мети або
завдань роботи, викладення основного матеріалу,
висновки та список використаної літератури
оформлений згідно ДСТУ ГОСТ 7.1:2006
(автоматичний оформлювач бібліографічного опису
– http://vak.in.ua/)

Матеріали дослідницького характеру також
буде
надруковано
у
міжнародному
рецензованому
виданні
«The
Caucasus
Economic аnd Social Analysis Journal» (Index
Copernicus, Google Scholar, Academia.edu, Open
AIRE, Cite Factor, ResearchBib, Zotero, Zenodo
тощо),
Грузія
(електронна
версія).

Матеріали
для
міжнародного
рецензованого видання «The Caucasus Economic
аnd Social Analysis Journal» повинні відповідати
вищезазначеним
вимогам,
можуть
бути
українською, російською або англійською мовою
(обов’язково додається англійською - прізвище та
ім’я студента, прізвище та ім’я, вчена ступінь, вчене
звання наукового керівника (який буде йти як
співавтор), нижче повна назва вищого навчального
закладу, електронні адреси кожного автора та текст
анотації англійською мовою не менше 2000
знаків, ключові слова).
Анотація включає: мету, методи досліджень,
контингент досліджених, результати та висновки.
(від 6 сторінок та більше). Вартість такої
публікації у міжнародному збірнику складає 300
гривень.
Intermediary Bank: Privatbank, Dnipropetrovsk,
Ukraine; SWIFT PBANUA2X
Account with Institution: Bank of Georgia, SWIFT:
BAGAGE22; 29a Gagarin street, Tbilisi 0160, Georgia
Beneficiary: ISAZADE NAMIG
Account: GE82BG0000000101176348
Квитанцію про оплату вислати окремим файлом –
Квитанція_Прізвище (Квитанція_Петров)

Матеріали дослідницького характеру, які
подані тільки англійською мовою, буде
надруковано в «Journal of Sport and Recreation»
із ISBN (Польща), електронна версія, безкоштовно
Всі статті буде перевірено на відношення до
плагіату, а порушення буде мати жорсткі заходи зі
сторони редакції журналу.
Статті,
що
не
відповідають
вимогам,
розглядатися на будуть.

Матеріали на конференцію приймаються
електронною поштою за електронною адресою:
основна: ops_infiz@ukr.net
додаткова: goodfinish@ukr.net
Оргкомітет приймає статті до

20 березня 2020 року
Контактні телефони:
Долбишева Ніна Григорівна – 098-565-31-22;
066-336-29-69
Кощеєв Олександр Сергійович – 050-955-38-17
Скрипченко Ірина Тарасівна – 097-593-39-95

