Рецензії, хроніки та персоналії

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
(м. Луцьк, Україна)
Природничо-гуманітарний університет імені Яна Длугоша
в Ченстохові (Польща)
Шановні пані та панове!
Запрошуємо Вас до участі
в ІІІ-МУ МІЖНАРОДНОМУ НАУКОВОМУ КОНГРЕСІ
ІСТОРИКІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
«ІСТОРІЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ НАРОДІВ ЄВРОПИ»,
який відбудеться 10–12 ВЕРЕСНЯ 2019 РОКУ
в Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки
та на базі табору практик «Гарт» (с. Світязь, Шацький р-н., Волинська обл.)
Місія конгресу – активізація наукових досліджень у галузі фізичної культури й спорту, презентація
та співпраця європейських наукових шкіл.
Напрями роботи конгресу:
 Філософські, політичні та соціально-економічні чинники розвитку
фізичної культури й спорту.
 Становлення й розвиток фізичної культури в Стародавньому світі.
 Фізична культура та спорт в епоху Середньовіччя.
 Розвиток фізичної культури й спорту в період Нової історії.
 Новітня історія та сучасні тенденції розвитку фізичної культури і спорту у країнах Європи.
 Тенденції розвитку фізичної культури й спорту в Європі ХІХ–ХХ ст.
 Генезис і розвиток сучасного олімпізму.
 Розвиток активного туризму в Європі.
 Становлення та розвиток професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичної культури й спорту.
У програмі конгресу пленарні та секційні засідання, обговорення доповідей, презентація
національних одноборств, конкурс дитячого малюнка, майстер-класи, екскурсії.
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Умови участі в конгресі:
До 28 серпня 2019 р. зареєструватися (зразок заявки додано) і подати тези доповідей (українською
або польською, англійською, російською мовами) на сайт за адресою http://conferences.eenu.edu.ua або
надіслати ці документи на електронну скриньку roda.olha@eenu.edu.ua. Ім’я файла повинно включати
прізвище автора та порядковий номер бажаного напряму конференції (Приклад: Шевченко_3).
До 1 вересня 2019 р. надіслати статтю мовою оригіналу на електронну скриньку sport@eenu.edu.ua.
Після позитивного рецензування (про що буде повідомленно додатково) надіслати англійський варіант
статті.
До 28 серпня 2019 р перерахувати організаційний внесок у розмірі 2150 гривень (харчування й
проживання учасників конференції – 1150 гривень, укладання тез і друк статей – 1000 гривень).
Робочі мови конгресу – європейські мови.
Видання праць конгресу
Тези наукових доповідей публікуватимуться в електронному збірнику матеріалів, що буде
розміщений за адресою: http://conferences.eenu.edu.ua
Робочі мови конгресу – усі європейські мови. Обсяг – 1 сторінка, 2000–2500 друкованих знаків без
пробілів. Текст набирати в редакторі Microsoft Word for Windows; шрифт тексту – Times New Roman,
12 pt, інтервал – 1. Параметри сторінки: ліве поле – 30 мм, праве – 15 мм, верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм.
Структура: перший рядок – назва (великими літерами, шрифт – жирний, вирівнювання по центру).
Другий рядок – ім’я та прізвище автора (авторів) (шрифт – жирний, вирівнювання по центру). Третій
рядок – науковий ступінь, вчене звання, посада, повна назва вищого навчального закладу (наукової
установи), у якому працює (навчається) учасник конгресу, електронна адреса (шрифт – курсив,
вирівнювання по ширині сторінки). Далі йде текст, вирівняний по ширині сторінки (абзац – 0,75 см), який
повинен містити такі необхідні елементи: вступ, методи дослідження, результати дослідження,
висновки.
Відповідальність за зміст поданих матеріалів несуть автори. Оргкомітет залишає за собою право
відхиляти тези, що не відповідають зазначеним вимогам.
Статті будуть друкуватись у журналах «Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному
суспільстві» http://sport.eenu.edu.ua (Україна) та «Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w
Częstochowie Kultura Fizyczna» http://www.wp.ajd.czest.pl/kultura-fizyczna (Польща). Вимоги до статей
(керівництво для авторів) подано на сайтах журналів.
Після рецензування статей повідомлення про прийняття до друку (чи відхилення) будуть надіслані
авторові лише на електронну адресу. За умови позитивної рецензії статті автор здійснює оплату й
надсилає копію квитанції про оплату на e-mail: roda.olha@eenu.edu.ua.
Реквізити для оплати:
Для громадян України:
поповнення карткового рахунка ПриватБанку за номером 5168742704791627 (одержувач – Рода
Ольга Борисівна), обов’язково зазначити призначення платежу: за участь у Конгресі та публікацію
статті ПІБ учасника.
Адреса оргкомітету:
43021, Волинська обл. м. Луцьк, вул. Винниченка, 30, ауд.116.
Координатор – Рода Ольга Борисівна.
Контакти: +380965749662, +380660578592, e-mail: roda.olha@eenu.edu.ua
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ЗАЯВКА
на участь у ІІІ-му Міжнародному науковому конгресі істориків фізичної культури
«Історія фізичної культури і спорту народів Європи»
Країна, _ _______________________________________________________________________________
Повна назва вищого навчального закладу ___________________________________________________
Прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання ____________________________________
Рік навчання (для магістрів, аспірантів) _____________________________________________________
Назва доповіді __________________________________________________________________________
Напрям (секція) _________________________________________________________________________
Контактні телефони _______ _________________________ _____________________________________
E-mail (ОБОВ'ЯЗКОВО): ________________________________________________________________

Оргкомітет конференції бажає Вам творчих успіхів!
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