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ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Запрошуємо Вас взяти участь і опублікувати свої наукові статті в електронному збірнику

ІV-ої  Міжнародної  заочної  науково-практичної  конференції «Актуальні  проблеми  фізичного
виховання та здоров’я людини».

Мета конференції – обмін теоретичною та науково-методичною інформацією із проблем
здоров’я і фізичного виховання, а також розгляд актуальних питань фізичної реабілітації / фізичної
терапії.

Час проведення конференції: 3–7 грудня 2018 року.

Напрямки роботи конференції:

1. Медико-біологічні проблеми фізичного виховання й спортивного тренування.
2. Екологія людини: навколишнє середовище і здоров’я.
3. Адаптаційні можливості організму.
4. Сучасні аспекти реабілітації в спорті.
5. Проблема здорового способу життя в сучасному суспільстві.
6. Теорія і практика фізичного виховання й спортивного тренування.
7. Теоретичні, методичні та організаційні основи туризму та рекреації.
8. Охорона здоров’я підростаючого покоління у сучасних умовах.
9. Соціальні умови і здоров’я людини.
Матеріали  конференції  будуть  розміщені на  сайті  ДВНЗ  «Донбаський  державний

педагогічний університет» ddpu.edu.ua (сторінка  "Наука та інновації", далі  – "Науково-видавнича
діяльність") до початку конференції.

Вартість публікації однієї статті – 100 гривень, для зарубіжних авторів – безкоштовно.
Електронний  варіант  збірника  та  сертифіката  буде  відправлений  усім  учасникам

конференції.
Для участі в конференції просимо до 25 листопада 2018 року надіслати електронною

поштою:
- анкету учасника в електронному вигляді;
- електронний варіант статті із зазначенням УДК;
- підтвердження оплати.
Електронна адреса для відправки матеріалів: zlfv@ukr.net
Стаття й заявка мають бути надіслані прикріпленими файлами.  Назва файлу зі статтею

повинна містити     прізвище автора (першого автора), наприклад: Шевченко_стаття

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ
Приймаються до друку наукові статті українською, російською або англійською мовами з

результатами власних досліджень, а також оглядові та проблемні статті з указаної вище тематики.
Обсяг  статті  –  3–8 сторінок формату А-4 (разом із  рисунками,  графіками,  списком літератури,
анотаціями). Текстовий редактор Microsoft Office Word 2003-2007. Поля: верхнє й нижнє – 20 мм,
ліве – 30 мм, праве – 15 мм; шрифт – 14 pt, інтервал – 1, гарнітура Times New Roman, абзац – 1,25
пункти. У разі архівації статті необхідно вказати тип архіватора й назву файлу.
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Структура статті повинна включати:
1. Індекс УДК (верхній лівий кут сторінки, шрифт Times New Roman, розмір шрифту – 14

напівжирний).
2. Автор  або  автори (праворуч,  шрифт  Times  New  Roman,  розмір  шрифту –14

напівжирний). Перший рядок: ПІБ автора (ТІЛЬКИ: прізвище + ініціали), у називному відмінку;
нижче: місце роботи або навчання автора (повністю).

3. Назва  статті (по  центру  сторінки,  шрифт  Times  New  Roman,  розмір  шрифту  –  14
напівжирний, усі прописні, до 10 слів).

4. Анотація (курсивом з абзацу).
5. Ключові слова (курсивом з абзацу).
6. Та ж інформація і в тому ж порядку англійською мовою.
7. Текст статті.
8.  Література. Перелік  використаної  літератури  йде  після  тексту  статті  під  заголовком

«Література»  (з  абзацу,  напівжирний шрифт,  усі  прописні).  Бібліографічний опис  літературних
джерел оформлюється відповідно до вимог ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 або ДСТУ 8302:2015. 

Кошти за участь у конференції (розміщення статті + сертифікат) перераховувати на
картковий рахунок 4149 4991 0291 6424 («Приватбанк», одержувач Кушакова Ірина Валеріївна).

У анкеті учасника конференції вказати ПІБ, місце роботи, посаду, телефон, е-mail, напрямок
роботи конференції.
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ФОРМУВАННЯ СВІДОМОГО СТАВЛЕННЯ ДІТЕЙ ДО ЗДОРОВ’Я

Анотація. Стаття присвячена теоретичним і методичним аспектам виховання у
дітей свідомого ставлення до здоров’я.

Ключові слова: виховання,  здоров’я,  здоровий  спосіб  життя,  свідоме
ставлення, молодші школярі.
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FORMATION OF A CONSCIOUS RELATION OF THE CHILDREN

TOWARDS A HEALTHY WAY OF LIFE
Annotation. The paper deals with the formation of a conscious relation towards a

healthy way of life among junior schoolchildren. 
Key  words: education,  health,  a  healthy  way  of  life, conscious  relation,  junior

schoolchildren.
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