Вимоги до написання статей
у збірнику наукових праць
Стаття повинна бути написана українською (англійською) мовами (для громадян СНД російською).
Текст і графічний матеріал подаються в одному примірнику на CD-RW диску та роздрукованими на
папері або надсилаються разом з відсканованою квитанцією про оплату на електрону адресу
fks@vspu.edu.ua .
Обсяг статті – 7-10 машинописних сторінок, які включають: текст, рисунки (не більше двох),
таблиці (не більше двох), список літератури (не більше десяти джерел). Таблиці, рисунки і підписи
(курсивом) до них друкуються впродовж тексту.
Стаття подається з анотацією (розширеною) та ключовими словами, написаними українською,
російською, англійською мовами обсягом від 500 знаків, шрифт 14 pt, інтервал одинарний.
Текст статті друкується на білому папері, з інтервалом множитель 1,5, шрифт 14 pt, формат
редактор WORD-2003 або 2007 for WINDOWS, на одній стороні стандартного аркуша. Тип шрифту - Time

New Roman. Відступ першої строки - 1,25 см. Поля: зліва - 3 см; справа, зверху і низу - по 2 см.
Сторінка містить 29-30 рядків.
Структура статті:
• назва статті великими літерами, жирним шрифтом, 14 pt;
• П.І.Б. автора (авторів);
• назва закладу в якому працює автор (автори)
• постановка проблеми (у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи
практичними завданнями);
• 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);
• вказати, в рамках якої теми виконано роботу;
• формулювання мети статті (постановка завдання);
• методи, організація досліджень;
• результати досліджень та їх обговорення;
• основні висновки з виконаної роботи і перспективи подальших досліджень у даному напряму;
• рекомендації (не обов'язково);
• література.
• анотація (розширена);
• ключові слова;
Математичні та хімічні формули, символи повинні бути чітко написані і розмічені.
Список використаної літератури оформляється згідно Державних стандартів України.
У кінці статті на окремій сторінці додаються відомості про авторів.
АВТОРСЬКА ДОВІДКА
„Фізична культура, спорт та здоров’я нації”
Прізвище_______________________________________
Ім’я____________________________________________
По батькові_____________________________________
Місце роботи___________________________________
Посада ________________________________________
Науковий ступінь _______________________________
Вчене звання ___________________________________
ВУЗ в якому працює автор на даний час______________
Номер відділення «Нової почти» (на яку в подальшому надсилається збірник)________
Мобільний телефон._______служб. __________
Тема доповіді або повідомлення __________________

Матеріали будуть надруковані у фаховому виданні ВАК України. Постанова ВАК України від 10
лютого 2010 року №1-05/1.

Матеріали просимо надсилати за адресою: Україна, 21001, м. Вінниця, вул. Острозького, 32
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, Інститут фізичного
виховання і спорту. Долюку Дмитру Павловичу з поміткою «Конференція», або на електрону адресу
vdpu2014@mail.ru.
Довідку можна отримати за тел. (0432) 26-52-40 Дирекція інституту фізичного виховання і
спорту), або 096-97-121-73 Долюк Дмитро Павлович.

