КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА
ФАКУЛЬТЕТ ЗДОРОВ’Я, ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ

IX Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція
«ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ, СПОРТ ТА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ:
ДОСВІД, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ»
(У ЦИКЛІ АНОХІНСЬКИХ ЧИТАНЬ)
10 грудня 2021 року
м. Київ
Факультет здоров’я, фізичного виховання і спорту Київського університету імені
Бориса Грінченка запрошує взяти участь у ІX Всеукраїнській науково-практичній онлайнконференції «Фізичне виховання, спорт та здоров’я людини: досвід, проблеми,
перспективи» (у циклі Анохінських читань) науково-педагогічних працівників закладів
вищої освіти, освітян закладів загальної середньої освіти, аспірантів і здобувачів, студентів,
молодих вчених.
Напрями роботи конференції:
1. Філософські, організаційні, соціально-економічні і правові засади розвитку фізичної
культури та спорту.
2. Професійна підготовка фахівців у галузі фізичного виховання і спорту.
3. Актуальні підходи до фізичного виховання населення.
4. Медико-біологічні, фізіологічні, психологічні аспекти підготовки спортсменів.
5. Олімпійський, професійний, адаптивний, урбан-спорт.
6. Інформаційні технології в спорті, фізичному виханні та ерготерапії.
7. Сучасні здоров’язбережувальні, рекреаційні і фітнес-технології.
8. Фізична терапія та ерготерапія.
Платформа проведення конференції: Zoom
Порядок роботи конференції:
Відкриття конференції
Пленарне засідання

10.00 – 10.30
10.30 – 13.00

Перерва

13.00 – 13.30

Секційні засідання
13.30 – 15.30
Секція 1 «Актуальні підходи до фізичного виховання населення»
Секція 2 «Спорт у ХХІ столітті: тенденції розвитку та підготовки спортсменів»
Секція 3 «Здоров’я людини та сучасні виклики. Фізична реабілітація та ерготерапія»
Закриття конференції

15:30 – 16:00

Результатом конференції має стати обговорення актуальних теоретичних і
практичних аспектів розвитку галузі фізичної культури та спорту, а також публікація тез
доповідей, видання сертифікатів кожному учаснику конференції.
Участь у конференції – безкоштовна.

Для участі просимо до 03 грудня 2021 року заповнити реєстраційну форму учасника
конференції із зазначенням форми участі (доповідь, гість, публікація тез). Реєстраційна
форма доступна за посиланням: https://docs.google.com/forms/d/1zeRtowxD-Kxf6jneZsmiv1pSW6ISNjN4JrVHN4gFwA/edit або за QR-кодом.
Вимоги до оформлення тез:
Матеріали подаються українською мовою.
Обсяг тез: 2−5 сторінок друкованого тексту формату А4.
Текстовий редактор: Microsoft Word.
Поля: верхнє − 20 мм, нижнє − 20 мм, ліве − 20 мм, праве − 20 мм.
Шрифт: Times New Roman, розмір – 12 пт, міжрядковий інтервал – одинарний,
вирівнювання по ширині сторінки. Абзацний відступ 10 мм.
Структура тез:
- напрям конференції;
- назва тез – великими літерами, шрифт напівжирний з вирівнюванням по ширині сторінки;
- прізвище та ініціали – малими літерами;
- ORCID автора – малими літерами;
- назва організації, місто, країна – малими літерами, шрифт курсивом з вирівнюванням по
ширині сторінки;
- обов’язкові розділи: вступ, мета дослідження, матеріал і методи дослідження, результати
дослідження та їх обговорення, висновки, література;
- список літератури – алфавітний (до 10 джерел);
Кількість співавторів тез – до 3-х осіб.
Тези студентів подаються лише у співавторстві із науковим керівником.
Увага! Оргкомітет конференції залишає за собою право на відхилення матеріалів, зміст та
структура яких не відповідатимуть вказаним вимогам.
Учасники конференції можуть публікувати свої статті у науковому електронному
журналі Київського університету імені Бориса Грінченка «Спортивна наука та здоров’я
людини», включеного до категорії Б Переліку наукових фахових видань України (наказ
МОН України від 02.07.2020 № 886), галузь науки – фізичне виховання та спорт,
спеціальність – 017 Фізична культура та спорт.
Вимоги до оформлення статей та умови друку розміщені на сайті наукового журналу
«Спортивна наука та здоров’я людини»: http://sporthealth.kubg.edu.ua/about/submissions .
Координатор конференції:
Олена Ярмолюк,
заступник декана з наукової роботи та менеджменту міжнародних проектів
Факультету здоров’я, фізичного виховання та спорту
Київського університету імені Бориса Грінченка
Тел.: +38 063 289 9 289
E-mail: o.yarmoliuk@kubg.edu.ua
Адреса оргкомітету:
04212, м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 13-Б,
Факультет здоров’я, фізичного виховання і спорту
Київського університету імені Бориса Грінченка.
Оргкомітет конференції

