Зразок оформлення тез
НАПРЯМ КОНФЕРЕНЦІЇ – 3. Планування та контроль в системі
підготовки та змагальної діяльності баскетболістів різної кваліфікації.
СУЧАСНИЙ СТАН ПЕДАГОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ НА
ЕТАПІ ПОПЕРЕДНЬОЇ БАЗОВОЇ ПІДГОТОВКИ В
БАСКЕТБОЛІ
ІВЧЕНКО О.М. – (аспірантка третього року навчання),
МІТОВА О.О. – (доцент, к.фіз.вих., завідувач кафедри спортивних ігор)
Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту.
Анотація. В роботі виявлено, що проблема педагогічного контролю
баскетболістів на етапі попередньої базової підготовки потребує
вдосконалення відповідно до сучасних тенденцій командних
спортивних ігор.
Ключові слова: баскетболісти, педагогічний контроль, етап попередньої
базової підготовки.
Вступ.
Мета та завдання дослідження.
Методи та організація дослідження.
Результати дослідження та їх обговорення.
Висновки.
Перспективи подальших досліджень.
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Шановні колеги!
19-20 грудня 2016 року на базі кафедри спортивних ігор
Дніпропетровського державного інституту фізичної культури і спорту з
нагоди святкування 125-річчя існування баскетболу в світі проводиться
І Всеукраїнська науково-практична конференція «Баскетбол:
історія, сучасність, перспективи».
Напрямки роботи конференції:
1. Філософські, історичні, психологічні та соціально-економічні
аспекти розвитку баскетболу.
2. Удосконалення підготовки баскетболістів на різних етапах
багаторічної підготовки.
3. Планування та контроль в системі підготовки та змагальної
діяльності баскетболістів різної кваліфікації.
4. Проблеми
підготовки
спортсменів
в
паралімпійських,
дефлімпійських та неолімпійських видах баскетболу.
5. Баскетбол в системі фізичного виховання різних груп населення.
До участі у конференції запрошуються фахівці в галузі фізичної
культури та спорту, науково-педагогічні працівники ВНЗ, викладачі
навчальних закладів різного типу, тренери-практики з баскетболу,
аспіранти, магістри та студенти.
Для участі у конференції просимо Вас подати в Оргкомітет тези за
темою власних наукових досліджень українською або російською мовою
обсягом від 3 до 4 сторінок тексту (орієнтація сторінки – книжкова,
шрифт 14pt, міжрядковий інтервал - 1, тип шрифту Times New Roman,
текстовий редактор Word 2003 або 2007 for Windows, поля: ліворуч,
праворуч, зверху і знизу – 2 см; текст таблиць Times New Roman 12pt).
Участь у конференції безкоштовна.
Тези будуть надруковані до початку конференції у електронному
збірнику матеріалів конференції. Учасники конференції отримають
сертифікати.
Вимоги до оформлення матеріалів
Структура:
НАПРЯМ КОНФЕРЕНЦІЇ
Назва тез.
ПРІЗВИЩА, ІНІЦІАЛИ АВТОРІВ (не більше двох) із зазначенням
учених ступенів і вчених звань.
Місце роботи або навчання (назва установи чи організації, місто).
Прізвище, ініціали, вчене звання, науковий ступінь наукового
керівника (якщо стаття студента або аспіранта).

Анотація (мовою статті). 2–3 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 означена
стаття.
Мета та завдання дослідження.
Методи та організація дослідження.
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 з даного дослідження.
Перспективи подальших досліджень у даному напрямку.
Список використаної літератури (4–5), повинен налічувати
достатню кількість сучасних (за останні 5 років) джерел за проблемою
дослідження, до якого необхідно включати наукові статті з українських
і зарубіжних фахових наукових журналів. Відомості про них повинні
відповідати вимогам ДСТУ 8302:2015. Текст тез обов’язково повинен
містити посилання на використанні літературні джерела.
Автори відповідають за точність викладених фактів, цитат,
статистичних даних, географічних назв, власних імен. Роботи мають бути
оригінальними, раніше не публікованими, не поданими до публікації в
інші видання. Тези, надіслані без дотримання вимог, редакційна колегія
не розглядатиме.
Матеріали просимо надсилати до 05 грудня 2016 року електронною
поштою: elenamitova@mail.ru, sportgamednepr@rambler.ru
Телефон для довідок: 0672660945; 0632150043 завідувач кафедри
спортивних ігор, доцент Мітова Олена Олександрівна

