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МІЖНАРОДНА ФЕДЕРАЦІЯ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

 

Шановні колеги!  

 

Запрошуємо Вас 12-13 травня 2021 року взяти участь  

у ІІІ Міжнародній науково-практичній онлайн-конференції   

«ЗДОРОВ’Я, ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ І СПОРТ:  

ПЕРСПЕКТИВИ ТА КРАЩІ ПРАКТИКИ» 

 

Напрями роботи конференції: 

1. Якість освіти та академічна доброчесність в спортивній науці. 

2. Філософські, організаційні, соціально-економічні та правові засади розвитку фізичної 

культури і спорту. 

3. Медико-біологічні, фізіологічні, психологічні аспекти підготовки спортсменів. 

4. Здоров’я людини у сучасному суспільстві: рекреація, фітнес, велнес-технології. 

5. Фізичне виховання різних груп населення, туризм і фізична активність. 

6. Фізична терапія та ерготерапія. 

 

Формат проведення конференції: онлайн (Zoom)  

Порядок роботи конференції:  
 

12 травня 2021 року 13 травня 2021 року 

09:30-10:00 Приєднання учасників конференції до 

онлайн-платформи  

09:30-10:00 Приєднання учасників конференції до 

онлайн-платформи  

10.00-10.30 Відкриття конференції 10:00-12:00 Пленарне засідання «Здоров’я людини 

та сучасні практики фізичного 

виховання» 
10:30-12:00 Пленарне засідання «Перспективи 

розвитку спортивної науки й освіти: 

міжнародний та вітчизняний досвід» 

12:00-12:30 Перерва 12:00-12:30 Перерва 

12:30-14:30 Секційні засідання за напрямами роботи 

конференції  

(1-3 напрям) 

12:30-14:30 Секційні засідання за напрямами 

роботи конференції  

(4-6 напрям) 

 

Робочі мови конференції: українська, англійська. 

 
 

Для участі у конференції просимо до 23 квітня 2021 року: 

 Заповнити реєстраційну форму учасника конференції, прикріпивши у форму електронний варіант 

тез доповіді та квитанцію про оплату оргвнеску. 

 Оргвнесок  – 400 грн., сплачують усі учасники конференції  (передбачає часткове покриття витрат 

на проведення конференції, у т.ч. синхронний переклад, підготовку програми конференції, електронних 

сертифікатів учасників, технічний супровід заходу тощо). Кошти переказувати на рахунок Київського 

університету імені Бориса Грінченка код ЄДРПОУ 02136554, Р/р №UA038201720314211007201048659, 

Держказначейська служба України м. Київ, код банку 820172 з позначкою «Оргвнесок на проведення 

конференції». 
 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1p-u8h74sMXzZLc7XaP01HT_8fiRU34azMstNBrGdwX4/viewform?edit_requested=true


Вимоги до оформлення тез: 

Матеріали подаються українською або англійською мовами. 

Обсяг тез – до 5-х 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; 

- назва організації, місто, країна – малими літерами, шрифт курсивом з вирівнюванням по ширині 

сторінки; 

- обов’язкові розділи: вступ, мета дослідження, методи дослідження, результати дослідження та їх 

обговорення, висновки, література; 

- список літератури – алфавітний (до 5 джерел). 

 

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 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 у науковому журналі «Спортивна наука та здоров’я 

людини».  

Увага! Редколегія журналу залишають за собою право відхиляти статті, які не відповідають 

вищезазначеним вимогам. Квитанція про сплату вартості друку статті надсилається на електронну 

адресу редколегії журналу після отримання позитивного рішення про включення статті до наукового 

журналу. Видання наукового журналу планується після проведення конференції. 

 

 

КОНТАКТИ: 

 

Координатор конференції:  

Олена Ярмолюк, заступник декана з наукової роботи та менеджменту міжнародних проектів  

Факультету здоров’я, фізичного виховання та спорту 

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 

 

 

http://sporthealth.kubg.edu.ua/
http://sporthealth.kubg.edu.ua/about/submissions
mailto:o.yarmoliuk@kubg.edu.ua

