ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АВТОРІВ
Наукове видання «Фізична культура, спорт та здоров’я нації» містить такі напрями:
- науково-методичні основи використання засобів фізичного виховання для підвищення
працездатності і зміцнення здоров’я різних груп населення;
- сучасна система спортивного тренування та проблеми її вдосконалення;
- медико-біологічні проблеми фізичного виховання, фізичної реабілітації та спорту;
- філософські, історичні, психологічні та соціально-економічні аспекти розвитку фізичної
культури та спорту.
Статті до фахового збірника наукових праць можна надсилати на електронні адреси:
nauk.zbir@gmail.com – Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла
Коцюбинського.
kaf.fiz@gmail.com – Житомирський державний університет імені Івана Франка.
До розгляду приймаються наукові статті за умови, що стаття:
• не була опублікована раніше в іншому науковому журналі, а також не перебуває на
розгляді в іншому науковому журналі;
• усі співавтори згодні з публікацією статті.
Статті приймаються тільки з оригінальним авторським текстом, запозичення в обсязі не
більше 10 % повинні бути оформлені із зазначенням посилань на джерела.
Подаючи статтю до збірника, автори тим самим:
• висловлюють згоду на розміщення повного її тексту в мережі Інтернет;
• погоджуються з рекомендаціями Всесвітньої асоціації медичних редакторів і стандартів
СОРЕ
відповідно
до
принципів
етики
наукових
публікацій.
(http://publicationethics.org/files/International%20standards authors for%20website 11 Nov 2011.pdf).
Автори дають згоду на збір й обробку персональних даних із метою їх включення в базу
даних згідно із Законом України № 2297-УІ «Про захист персональних даних» від 01.06.2010.
Мова рукопису - українська, російська, англійська.
ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ РУКОПИСІВ
Стаття повинна супроводжуватися анотацією, ключовими словами й містити пристатейний
список використаних джерел.
Файл рукопису повинен містити:
• індекс УДК статті (верхній лівий кут)
• назву статті (до 12 слів прописними літерами);
• прізвище, ім’я автора (-ів),
• е-mail контактного автора;
• анотацію, що містить 1800 знаків з пробілами, структуровану таким чином (із виділенням
підзаголовків напівжирним шрифтом): актуальність теми дослідження, мета й методи або
методологія дослідження, результати роботи та ключові висновки; ключові слова (5-6 слів або
стійких словосполучень, за якими надалі виконуватиметься пошук статті), які відображають
специфіку теми, об’єкт і результати дослідження та жодне з яких не дублює слова з назви статті.
• текст статті;
• висловлення вдячності (за необхідності);
• джерела та література.
Метадані (назва статті, анотація, ключові слова) подаються українською, англійською та
російською мовами.
Використання комп’ютерного перекладу не допускається.
Усі абревіатури що використовуються у статті мають бути розшифровані (у тексті статті
або окремим списком перед текстом статті).

Текст статті повинен містити такі розділи: постановка проблеми, аналіз останніх
досліджень та публікацій, мета дослідження; матеріал і методи дослідження, результати
дослідження, дискусія, висновки, список літературних джерел.
Постановка проблеми (обумовлюється актуальність дослідження, виокремлюються
раніше не розв’язані частини загальної наукової проблеми, вказується зв’язок з темами та
планами).
Аналіз останніх досліджень та публікацій (аналізуються результати дослідження за
означеною проблемою за останні 5-10 років, акцентується увага на вирішених та не вирішених
питаннях з проблеми дослідження, що могли обумовлювати спрямованість вашого дослідження).
Мета дослідження (передбачуваний результат, головний зміст роботи на реалізацію якого
спрямовані наукові пошуки автора. Поставлена мета обов’язково має бути досягнута у
дослідженні. У формулюванні мети дослідження варто використовувати слова: вивчити,
встановити, виявити, довести, експериментально обгрунтувати тощо.
Матеріал і методи дослідження. У цьому розділі вказується:
- учасники дослідження, вік, спортивна кваліфікація досліджуваних, інформація про згоду
усіх учасників на участь в експерименті;
- організація дослідження (техніки дослідження, алгоритм проведення експерименту
прилади, що використовувалися під час дослідження);
- методи дослідження (методи дослідження мають бути описані досить докладно,
відповідно до отриманих результатів. Назви використаних пристроїв супроводжуються
інформацією про виробника (назва, місто, країна);
- статистичний аналіз (вказуються: методи методи математичної статистики, що були
використані при аналізі результатів дослідження, рівень значущості, параметричні чи не
параметричні, критерії, критерії згоди тощо).
Результати дослідження (переважно подаються у вигляді таблиць та рисунків, графіків,
діаграм. При описі результатів дослідження варто акцентувати увагу на вірогідності отриманих
показників. Не бажано детально описувати дані, що представлені в ілюстраціях).
Дискусія. У цьому розділі статті виділяється новизна дослідження, здійснюється
порівняння результатів з дослідженнями інших авторів, акцентується увага на проблемах, що
можуть бути вирішені у подальших дослідженнях.
Висновки та перспективи подальших досліджень. Викладаються найважливіші наукові
практичні результати дослідження. Висновки бажано формулювати у такій послідовності:
- стисла оцінка проблеми;
- методи вирішення проблеми;
- основні результати дослідження;
- перспектива подальших досліджень.
Література та джерела:
Усі джерела зі списку літератури повинні бути процитовані в тексті статті. Якщо стаття, на
яку є посилання, має цифровий ідентифікатор doi (http://www.doi.org/index.html), його
обов'язково потрібно вказувати.
Список літератури повинен містити 15-25 джерел.
До списку потрібно включати наукові статті українських і зарубіжних (не менше 25 %)
авторів.
Допускається посилання на власні роботи авторів статті (самоцитування), але не більше ніж
25 % від загальної кількості джерел.
Якщо текст статті українською/російською мовою, то список літератури повинен
складатися з двох частин: «Список літературних джерел» і «References».
Перелік посилань «Список літературних джерел» - це бібліографічний опис джерел,
використаних під час підготовки статті, виконаний мовою оригіналу та оформлений відповідно
до ДСТУ 8302:2015: Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання
(http://lib.pu.if.ua/files/dstu-8302-1015.pdf).

При цьому, якщо в переліку використано джерела іноземною мовою, їх не потрібно
перекладати українською/російською.
«References» - це дубльований перелік посилань «Список літературних джерел»,
оформлений за стандартом АРА (http://www.apastyle.org/) англійською мовою (та/або із
застосуванням транслітерації).
ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ
1. Обсяг основного тексту статгі - 8-12 сторінок.
2. Текстові матеріали повинні бути підготовлені в редакторі МS Word (*.doc).
3. Параметри сторінки:
формат - А4, поля - зліва - 3 см, справа - 1 см, зверху й знизу - 2 см, без колонтитулів та
нумерації сторінок.
4. Шрифт основного тексту – Times New Roman, розмір символа (кегель) - 14, звичайний,
рядки без переносів.
5. Параметри абзацу:
- вирівнювання - за шириною;
- міжрядковий інтервал - 1,5;
- відступ першого рядка - 1 см;
- інтервал між абзацами - 0 мм.
6. Таблиці й рисунки.
Кількість табличного матеріалу та ілюстрацій повинна бути доречною, не допускається
декілька рисунків чи таблиць підряд. Після кожної таблиці, ілюстрації чи рисунка має бути
текстовий матеріал. Текст таблиці подається шрифтом Times New Roman, розмір символа (кегль)
- 12, інтервал - 1. Формат таблиць - лише книжковий.
Рисунок повинен бути єдиним графічним об’єктом (тобто згрупованим).
Ілюстрації слід нумерувати; вони повинні мати назви, які вказуються поза згрупованим
графічним об’єктом (наприклад: Рис. 1. Показники фізичної підготовленості кваліфікованих
футболістів). Після кожної ілюстрації має бути текст. Стаття не повинна містити більше 6-ти
ілюстрацій. Ілюстративний матеріал обов’язково повинен бути контрастним чорно-білим, спосіб
заливки в діаграмах - штриховий).
Формули (зі стандартною нумерацією) виконуються в редакторі Microsoft Equation.
Підписи рисунків та формул повинні бути доступні для редагування. Усі графічні об’єкти не
повинні бути сканованими.
АВТОРСЬКА ДОВІДКА
«Фізична культура, спорт та здоров’я нації»
Прізвище, ім’я, по батькові ______________________________________________________
Місце роботи __________________________________________________________________
Посада _______________________________________________________________________
Науковий ступінь ______________________________________________________________
Вчене звання __________________________________________________________________
ORCID (цифровий ідентифікатор автора, що відрізняє Вас від будь-якого іншого
дослідника, підтримує зв'язок між Вами й Вашою професійною діяльністю)._____________
Номер відділення «Нової пошти» (на яку надсилається збірник): ______________________
Мобільний телефон: ______________________, e-mail: _______________________________
Звертаємо увагу авторів, що у випадку не відповідності статті вищезазначеним
вимогам, редакційна колегія не буде розглядати статтю.
Редакційна колегія

