
ДНІПРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА 

ФАКУЛЬТЕТ МЕДИЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДІАГНОСТИКИ ТА 

РЕАБІЛІТАЦІЇ 

КАФЕДРА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА СПОРТУ 

 
 

ШАНОВНІ ВИКЛАДАЧІ ТА СТУДЕНТИ! 

 
 

 Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Регіональної науково-практичної 

конференції студентів та молодих вчених «СТУДЕНТ. ЗДОРОВЯ. СПОРТ», яка 

відбудеться 21 листопада 2019 р. 
 

УМОВИ ПУБЛІКАЦІЇ СТАТТІ В ЗБІРНИКУ 
Щоб опублікувати статтю у збірнику матеріалів конференції необхідно:  

1. Оформити статтю відповідно до вимог. 

2. Надіслати до 28 жовтня (включно) на email  

natalyamartinova1412@gmail.com с позначкою «На конференцію» такі 

матеріали:  

статтю, оформлену відповідно до вимог;  

фото- чи сканкопію квитанції про сплату за друк статті; 

сканкопію результатів перевірки на плагіат. 

3. Статтю можна подавати однією з мов: українською, англійською.  

Назви файлів мають бути підписані відповідно до прізвища та ініціалів 

учасника конференції (наприклад, Іваненко М.П._Стаття, 

Іваненко М.П._Квитанція, Іваненко М.П._Антиплагіат).  

Після відправлення матеріалів на вказану адресу автор протягом доби 

отримує відповідне підтвердження про їх отримання від оргкомітету 

конференції. У випадку відсутності такого підтвердження необхідно 

зателефонувати до оргкомітету конференції або надіслати матеріали 

повторно. 

Вартість публікації статті в журналі становить 25 грн. за сторінку. Оплата 

статті після позитивного рецензування, підтвердження, що стаття прийнята до 

друку. 

Інформацію про порядок роботи й умови проведення конференції можна 

отримати в оргкомітеті за телефоном 050-221-84-81 (Мартинова Наталія Петрівна 

– кандидат педагогічних наук, доцент, головний секретар конференції). 

РЕКВІЗИТИ 

Оплата статті на картку Приватбанку 4149 4991 3213 8379 (одержувач –            

Мартинова Наталія Петрівна). 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ 
Оргкомітет приймає статті об’ємом від 5 до 7 сторінок набраних у редакторі 

Microsoft Word у вигляді комп’ютерного файла з розширенням *.doc, *.docх. 

Шрифт – Times New Roman, кегель – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, усі поля 

сторінки – 20 мм. Сторінки не нумеруються, переноси слів не допускаються. 

mailto:natalyamartinova1412@gmail.com


Рисунки і таблиці послідовно нумеруються арабськими цифрами (рис. 1; табл. 1). 

До кожного рисунку подається короткий підпис, а до таблиці ‒ заголовок.  

Структура статті:  

Перший рядок – прізвище та ініціали автора/авторів (шрифт – жирний, 

вирівнювання по правому краю), потім міжрядковий інтервал – 1. 

Другий рядок – посада, вчена ступінь, вчене звання (для студентів – шифр 

групи, курс, факультет) (шрифт – курсив, вирівнювання по правому краю), потім 

міжрядковий інтервал – 1. 

Третій рядок ‒ назва закладу, де працує/ють, або вчаться автор/автори  

(шрифт – курсив, вирівнювання по правому краю), потім міжрядковий інтервал – 

1,5. 

Четвертий рядок – назва наукової статті (великими літерами, шрифт – 

жирний, вирівнювання по центру), потім міжрядковий інтервал – 1,5. 

Потім подається анотація (2-3 речення) і ключові слова (5-7 позицій) (шрифт 

‒ курсив) мовою статті і англійською мовою (якщо стаття англомовна, тоді 

подається україномовний варіант анотації). 

Далі йде текст статті, вирівняний по ширині сторінки (абзац ‒ 0,75 см).  

Посилання у тексті оформляються у квадратних дужках за зразком [5, с. 27], 

де перше число означає порядковий номер у списку використаних джерел, друге – 

номер сторінки.  

Список використаних джерел та літератури розміщується після основного 

тексту у кінці статті в алфавітному порядку й оформляється відповідно до 

існуючих стандартів бібліографічного опису. Кількість джерел не повинно бути 

менше п'яти. 

Після списку використаних джерел та літератури посада, вчена ступінь, 

прізвище та ініціали наукового керівника (для студентських статей) (шрифт – 

курсив, вирівнювання по правому краю). 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зразок оформлення статті: 

 

Л. Л. Бутенко 

старший викладач 

(або студент групи ЕО-16-1 факультету економіки) 
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Оргкомітет залишає за собою право відмовити авторові в публікації статті, яка 

не відповідає редакційним вимогам, матеріали авторові не повертаються. 

Відповідальність за достовірність викладеної інформації покладається на 

авторів. 

 

Контактна інформація: 

Теl., Viber +38(096)0796620 

E-mail: natalyamartinova1412@gmail.com 
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