
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І  НАУКИ  УКРАЇНИ  
ЛЬВІВСЬКИЙ  ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ  

 

30 – 31 березня 2017 року  

 

XXI наукова конференція 
„МОЛОДА СПОРТИВНА НАУКА УКРАЇНИ”  

 
Напрями роботи конференції:  
 теорія та методика підготовки спортсменів; олімпійський, паралімпійський і професійний спорт;  
 фізичне виховання різних верств населення;  
 фізична реабілітація; адаптивне фізичне виховання; медико-біологічні основи фізичного виховання 

і спорту;  
 проблеми здоров’я людини, фітнесу, рекреації, туризму; підготовка кадрів та управління у сфері 

фізичного виховання і спорту.  

 

Робочі мови конференції – українська, англійська. 

 

У програмі конференції: пленарне та секційні засідання, обговорення доповідей, майстер-класи, 
екскурсії. 

 

Умови участі в конференції: до 15 січня 2017 року надіслати на електронну скриньку 
msnu.ldufk@gmail.com заявку з темою доповіді (зразок додано) і тези. Проїзд, проживання, харчування за 
рахунок учасників. Вартість реєстраційного внеску буде повідомлено у запрошенні.  

 

Заявка на участь у конференції: 
1. Прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання. 
2. Місце роботи / навчання (ВНЗ, факультет). 
3. Науковий керівник: прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання (для здобувачів). 
4. Назва доповіді. 
5. Напрям. 
6. Домашня адреса та поштовий індекс. 
7. E-mail. 
8. Контактний номер телефону. 
 
Матеріали будуть надруковані до початку конференції у виданні, включеному до міжнародних 

наукометричних баз. Мови видання – українська, англійська.  

 

Вимоги до оформлення тез: 
 максимальний обсяг – до 2000 друкованих знаків без пробілів; 
 формат А 4; поля: ліве – 2,5, верхнє, нижнє, праве – 2 см; 
 шрифт – гарнітура Times New Roman, кегль – 14 пт; 
 відступ на абзац 1 см, міжрядковий інтервал – 1,5; 
 між словами 1 пробіл; 
 ілюстративний матеріал виконується у форматі JPG або TIF; 
 порядок оформлення: УДК; великими літерами заголовок; нижче – ім’я та прізвище автора 

(авторів); нижче – місце праці (навчання) автора (авторів), текст, список літератури; 
 текст може містити стандартні абревіатури і повинен містити такі складові: Вступ. Мета / 

Завдання. Методи. Результати. Обговорення і висновки. Ключові слова (3–5). 

 

! Відповідальність за зміст тез несуть автори. Оргкомітет залишає за собою право відхиляти 
тези, що не відповідають зазначеним вимогам. 

 

 Після рецензування тез повідомлення про прийняття до друку (чи відхилення) і 
реквізити для оплати будуть надіслані авторові лише на електронну адресу. Тільки тоді автор оплачує 
видання і надсилає копію квитанції про оплату на e-mail: msnu.ldufk@gmail.com 
 

mailto:msnu.ldufk@gmail.com
mailto:msnu.ldufk@gmail.com


 Редакційно-видавниче опрацювання матеріалу – 40 грн за 1 сторінку 
авторського рукопису. 

! Кращі матеріали будуть рекомендовані до опублікування у фахових міжнародних 
наукових виданнях «Фізична активність, здоров’я і спорт» і «Спортивна наука 
України». Умови та вимоги до опублікування статей будуть повідомлені учасникам під 
час роботи конференції. 

 
Телефони для довідок:  

Голова оргкомітету, проректор з науки та зовнішніх зв’язків 
Андрій Степанович ВОВКАНИЧ 
тел. +38-(032)-255-32-15, факс +38-(032)-255-32-08; мобіл. +38-097-33-522-91 

 

Секретар оргкомітету, завідувач відділу аспірантури та докторантури 
Наталія Стефанівна СОРОКОЛІТ 
тел. +38-(032)-260-31-94 

 

 

  
 

ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ  
 

Готелі Львова: 
http://www.hotelsbooking.com.ua/ua/hotels/lviv 

 

Хостели Львова: 
http://lviv-online.com/ua/zhytlo/hostels/ 
 

Оренда квартир подобово: 
http://orendar.com/ua/Lviv/Kvartyra/ 
 

Довідка міжнародного аеропорту «Львів»  
ім. Данила Галицького…………….....+38-(032)-229-81-12 
Довідка залізничного вокзалу………+38-(032)-226-20-68  
Довідка автовокзалу.……………….+38-(032)-242-45-05; 
…………………………………...……… +38-(032)-234-44-44 
Таксі …………………………...…………..+38-067-77-92-681;  
………………………………….……….…+38-050-31-71-411;  
………………………………………….….+38-093-688-08-80 
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