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Вимоги до оформлення авторськог о рук опису наукової с та тті:
обсяг статті – від 8 сторінок, включно з літературою, таблицями, рисунками й анотаціями;
порядок оформлення першої сторінки статті: УДК; великими літерами заголовок; нижче – ім’я та прізвище
автора (авторів); нижче – місце праці (навчання) автора (авторів); нижче – анотація (500 знаків) і ключові слова
(до десяти) українською мовою (!); анотація повинна містити інформацію про наукову проблему,
мету, організацію та основні результати дослідження;
виклад матеріалу статті має відповідати п. 3. постанови президії ВАК України від 15 січня 2003 р. №7-05/1 і
містити такі необхідні елементи: постановка проблеми та її зв'язок із важливими науковими чи практичними
завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які
опирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується стаття;
формулювання мети дослідження (постановка завдань); методи та організація дослідження; виклад основного
матеріалу з аналізом отриманих наукових результатів; висновки і перспективи подальших пошуків у цьому
напрямку, список літератури;
після списку літератури – назва статті; ім’я та прізвище автора (авторів); місце праці (навчання) автора
(авторів); анотації (500 знаків кожна) та ключові слова (до десяти) – спочатку російською (чи польською),
потім англійською мовами. Не дозволяється переклад на іноземну мову електронним
перекладачем!
Технічні вимоги:
статті подаються в електронному варіанті та у друкованому вигляді;
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;
таблиці й ілюстрації (до 25 % загального обсягу статті) обов’язково повинні супроводжуватися підписами та
посиланнями на них у тексті статті;
не дозволяється в ирівн ювання тексту за допомогою табу ляції і пробілів, а також
ущільнення та роз рідження текс ту!

 Автори відповідають за точність викладених фактів, цитат, статистичних даних, географічних назв, власних імен.
 Статті мають бути оригінальними, ніде не друкованими, не поданими до публікації в інші видання.
 Статті аспірантів (здобувачів) наукового ступеня та студентів розглядатимуться тільки за підписом наукового
керівника „до друку”.
У ра зі недотримання автора ми цих вимог
Редколегія зберігає за собою пра во відх иляти подан і ста тті або вносити в них корективи.
 Статтю надсилати разом з авторською довідкою на e-mail: sportscience.ua@gmail.com
Після рецензування статті повідомлення про її прийняття до друку (чи відхилення) надсилається авторові лише на
електронну адресу. Тільки тоді а втор оп лач ує видання і надсилає коп ію квитанції про оплату
на e-mail: sportscience.ua@gmail.com
 Редакційно-видавниче опрацювання матеріалу – 35 грн за 1 сторінку авторського рукопису.
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для ЛДУФК (Виноградський Б.А.)

Телефон для довідок:
відповідальний секретар,
керівник редакційно-видавничого відділу
Оксана Ярославівна БОРИС
тел. +38-(032)-261-59-90

АВТОРСЬКА ДОВІДКА
Назва статті
______________________________________________________________________________________________________
Прізвище, ім’я, по батькові автора (-ів) (вказати повністю)
______________________________________________________________________________________________________
Місце праці, навчання__________________________________________________________________________________
Посада; аспірант, здобувач наукового ступеня, студент (необхідне виділити)
______________________________________________________________________________________________________
Прізвище, ім’я, науковий ступінь, вчене звання, посада наукового керівника (для аспірантів, здобувачів, студентів)
______________________________________________________________________________________________________
Повна поштова адреса, індекс
______________________________________________________________________________________________________
Телефон (вказати код країни, код міста) ___________________________________________________________________
Е-mail________________________________________________________________________________________________
Достовірність інформації засвідчую:
Начальник відділу кадрів
Завідувач відділу аспірантури (для аспірантів)
Декан (для студентів)

