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(в режимі «онлайн») 
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населення 

 
10 грудня 2021 року 

 

м. Кременець

Шановні колеги, друзі! 

Запрошуємо Вас до участі в 

VІІ науково-практичній 

конференції: «Медико-біологічні 
проблеми фізичного виховання різних 

груп населення 
Адреса: Кремене́цька обласн́а гуманіта́рно-

педагогі́чна акад́емія ім́ені Тара́са Шевче́нка, 

пров. Ліцейний, 1, Кременець, Тернопільська 

область, 47003 

 

Посилання на конференцію Zoom: 

https://us04web.zoom.us/j/4955309378?pwd=W

ERYMmFIVTB3ditpWmxCMDRWNlQzUT09 

Ідентифікатор конференції: 4955309378; Код 

доступу: 727; Початок о 10.00 

НАПРЯМКИ РОБОТИ 

 Фізіологічні, медичні та 

психологічні аспекти фізичного 

виховання різних груп населення  

 Актуальні проблеми фізичного 

виховання та спорту в різних типах 

закладів освіти. 

 Фізична терапія, ерготерапія, 

фізична реабілітація та спеціальна освіта. 

 

Тези приймаються в електронному 

вигляді до 30 листопада 2021 р. на адресу 

ukr_conf@ukr.net . Разом із тезами 

подається авторська довідка (вказати 

прізвище, ім’я, по батькові автора (-ів); 

науковий ступінь, вчене звання, посаду, 

контактний телефон, е-mail). 

Контактні особи:  

Віктор Анатолійович Голуб 

+380972594869 

Галина Вікторівна Кедрич 

+380987779917 

В переказі обов’язково вказуйте 

прізвище 1-го автора. 

Реквізити для оплати публікації тез 

конференціх (50 грн):  

Голуб Віктор Анатолійович: 

4149 6293 9934 9786 ПриватБанк 

Доктори наук та професори, які беруть 

участь у конференції, оргвнесок не 

сплачують (публікація одноосібна). 

Збірник тез, програма конференції та 

сертифікати, будуть надіслані в 

електронному форматі учасникам на 

адреси, з яких надійшли Ваші тези. 

 

https://us04web.zoom.us/j/4955309378?pwd=WERYMmFIVTB3ditpWmxCMDRWNlQzUT09
https://us04web.zoom.us/j/4955309378?pwd=WERYMmFIVTB3ditpWmxCMDRWNlQzUT09
mailto:ukr_conf@ukr.net


  

Для участі в конференції необхідно 

заповнити реєстраційну форму учасника 

конференції, надіслати тези та копію 

квитанції про оплату. 

 

Вимоги до оформлення тез 

доповідей 

Тези доповіді обсягом 1–3 сторінки, 

формат А4, усі поля – 2 см. Шрифт Times 

New Roman, кегль 14, інтервал – 1,5. Тези у 

форматі MS Word. 

Порядок розташування структурних 

елементів тексту тез на сторінці 

НАЗВА ТЕЗ (ВЕЛИКИМ 

НАПІВЖИРНИМ ШРИФТОМ) 

Ініціали та прізвище авторів: 

П. П. Петренко, І. І. Іваненко 

Е-mail: 

penrenko@ukr.net, ivanenko@ukr.net 

Повна назва організації та місто: 

Кременецька обласна гуманітарно-

педагогічна академія ім. Тараса Шевченка, 

м. Кременець 

(все по центру) 

Текст тез (по ширині). 

Робоча мови конференції: українська 

Мови тез конференції: українська, 

англійська, білоруська, польська. 

 

ЗАЯВКА 
на участь у в VІІ науково-практичній 

конференції: «Медико-біологічні проблеми 

фізичного виховання різних груп населення 

 

Прізвище Ім’я По батькові: 

Науковий ступінь: 

Вчене звання: 

Посада: 

Місце роботи: 

Телефон: 

Е-mail: 

Назва доповіді: 

 

Назви файлів мають містити прізвище 

першого автора, наприклад:  

penrenko_tezi.doc  

penrenko_zayavka.doc  

penrenko_oplata.doc  

 


