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ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АВТОРІВ
Збірник наукових праць “Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві”
видає публікації за такими напрямами:
1. Історичні, філософські, правові та організаційні проблеми фізичної культури.
2. Професійна підготовка фахівців фізичної культури та спорту.
3. Педагогічні технології навчання фізичної культури.
4. Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення.
5. Лікувальна фізична культура, спортивна медицина й фізична реабілітація.
6. Олімпійський і професійний спорт.
Матеріали для публікації українською, російською, англійською, польською мовами (за вибором) у роздрукованому вигляді та на дискові чи дискеті 3.5 шрифт 14 pt у форматі WORD просимо надсилати до
оргкомітету. Також оргкомітет просить вислати фотографію (цифрову) автора для публікації в збірнику.
Вимоги до статей:
У правому кутку сторінки – ім’я та прізвище автора, в лівому кутку – УДК.
Посередині сторінки – назва статті, організація та місто, у кінці – література (не більше десяти джерел, на
кожну позицію має бути посилання в тексті статті), анотації та ключові слова українською, російською й
англійською мовами. Анотації включають: ім’я, прізвище автора, назву статті, організацію, текст анотації.
Обсяг кожної анотації – 0,5 сторінки. Автори зарубіжних країн подають анотації російською та англійською
мовами. Таблиці і рисунки – не більше двох. Обсяг статті – від 6 до 10 сторінок (без анотацій) через
1,5 інтервала. Розміри полів: зліва – 3 см, справа – 1 см, зверху і знизу – 2 см.
До друку приймаються статті, які відповідають вимогам ВАК України та містять такі елементи:
1. Постановка проблеми та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями.
2. Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання цієї проблеми та на які
спирається автор; виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми, які розкриває означена стаття.
3. Постановка завдань дослідження.
4. Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів.
5. Висновки та перспективи подальших досліджень у цьому напрямі.
Матеріали для публікації у збірнику слід надсилати за адресою: 43026, м. Луцьк, вул. Кравчука, буд 36,
кв. 308, Козіброцькому Сергію Петровичу або на електронну адресу Kozibrotskyy@mail.ru
Телефони: 8-0332-78-21-85 (домашній); 80965855901 (мобільний); 8-0332-24-21-78 (кафедра теорії та
методики фізичного виховання); 8-0332-24-20-68 (деканат інституту фізичної культури та здоров’я).
Для своєчасної інформації просимо Вас надсилати разом із матеріалами один конверт (А4) із марками й
адресою на ваше прізвище та авторську довідку.
Збірник наукових праць є фаховим виданням, затвердженим ВАК України.

Авторська довідка
Назва статті ____________________________________________________________________________________
Прізвище, ім’я, по батькові, учений ступінь та вчене звання, посада автора (-ів) _______________________
Місце роботи, навчання __________________________________________________________________________
Поштова адреса, індекс __________________________________________________________________________
Телефон ________________________________________________________________________________________
e-mail __________________________________________________________________________________________
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