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пробілів) та ключові слова (мінімум 5 слів), написані українською мовою.
Структурні елементи основного тексту статті:
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Мета статті (висловлюється головна ідея даної публікації, яка суттєво відрізняється
від сучасних уявлень про проблему, доповнює або поглиблює вже відомі підходи;
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результатів.
Висновки і перспективи подальших розробок у цьому напрямку.
Література розміщується після статті у порядку згадування; друкується через
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Посилання на літературу в тексті слід давати в квадратних дужках, наприклад,
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літератури, а друга – відповідну сторінку в цьому джерелі; одне джерело (без сторінок)
відокремлюється від іншого крапкою з комою [3; 4; 6; 8; 12; 15].
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літератури (References), оформлена згідно з вимогами APA (American Psychological
Association).
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Розглянуто інформаційні технології, що застосовуються в спорті вищих досягнень.
Відзначено, що їх використання засноване на можливості цілеспрямованого управління
тактичними діями на основі відтворення в спеціально створених штучних умовах...….
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