МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА

ІНСТИТУТ СПОРТИВНОГО РОЗВИТКУ “SPOLINT” (Республіка Словенія)
ГАЛАЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ “DUNAREA DE JOS” (Румунія)
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Запрошуємо Вас 21-22 травня 2020 року взяти участь
у Міжнародній науково-практичній конференції
«ЗДОРОВ’Я, ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ І СПОРТ:
ПЕРСПЕКТИВИ ТА КРАЩІ ПРАКТИКИ»
Напрями роботи конференції:
 Філософські, організаційні, соціально-економічні і правові засади розвитку фізичної культури та спорту.
 Сучасні здоров’язбережувальні, рекреаційні і фітнес-технології.
 Фізичне виховання різних груп населення, туризм і фізична активність.
 Медико-біологічні, фізіологічні, психологічні аспекти підготовки спортсменів.
 Олімпійський, професійний, адаптивний спорт.
 Інформаційні і медіа технології в спорті. Кіберспорт.
 Фізична терапія та ерготерапія.
Місце проведення:
Факультет здоров’я, фізично+-го виховання і спорту
Київського університету імені Бориса Грінченка
(м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 13-Б. Проїзд: ст. м. «Мінська»)
Порядок роботи конференції:
21 травня 2020 року
09:00-09:50
Реєстрація учасників конференції
10:00-12:00
Відкриття конференції. Пленарне засідання
12:00-12:50
Кава-брейк
13:00-14:50
Секційне засідання
15:00-16:00
Майстер-клас

22 травня 2020 року
09:30-09:50
Вітальна кава
10:00-12:00
Пленарне засідання
12:00-12:50
Кава-брейк
13:00-14:50
Секційне засідання
15:00-16:00
Майстер-клас

Під час роботи конференції планується презентація наукових видань фахівців галузі фізичної культури і
спорту, проведення літературних і творчих зустрічей, майстер-класів з різних видів спорту.
Робочі мови конференції: українська, англійська.
Для участі у конференції просимо до 01 травня 2020 року заповнити реєстраційну форму учасника
конференції (під час заповнення форми необхідно прикріпити: електронний варіант тез доповіді,
квитанцію про оплату оргвнеску, електронний варіант статті).
Оргвнесок – 400 грн., сплачують усі учасники конференції (передбачає часткове покриття витрат на
проведення конференції, у т.ч. видання програми конференції, друк сертифікатів учасників, технічну
підтримку заходу тощо). Кошти переказувати на рахунок Київського університету імені Бориса Грінченка –
код ЄДРПОУ 02136554, Р/р №UA468201720314261002201048659, Держказначейська служба України м. Київ,
код банку 820172 з позначкою «Оргвнесок на проведення конференції» та/або «Оплата вартості друку статті».
Усі витрати, пов’язані з перебуванням на конференції (проїзд, проживання, харчування тощо), оплачуються
учасниками за власний рахунок або за рахунок сторони, що відряджає.
Учасники конференції можуть публікувати статті в електронному науковому журналі Київського
університету імені Бориса Грінченка «Спортивна наука та здоров’я людини».
Вимоги до оформлення статей.
Вартість публікації статті у журналі «Спортивна наука та здоров’я людини» – 85 грн. за одну сторінку А-4.
Квитанція про оплату вартості публікації статті надсилається після отримання позитивного рішення
редколегії про включення статті до журналу.

КОНТАКТИ:
Координатор конференції:
Олена Ярмолюк, заступник декана з наукової роботи та менеджменту міжнародних проектів Факультету
здоров’я, фізичного виховання та спорту, кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент.
Тел.: +38 063 289 9 289
E-mail: o.yarmoliuk@kubg.edu.ua
Адреса оргкомітету:
04212, м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 13-Б, Факультет здоровя, фізичного виховання і спорту
Київського університету імені Бориса Грінченка.
Оргкомітет конференції

