
 
 

Дорогі колеги, науковці, тренери і друзі! 
  
 Із приємністю повідомляємо, що в чудовому місці – Золотому Потоці біля м. 
Ченстохови (Польща) 22-24 листопада 2018 року відбудеться І Міжнародний конгрес 
«Якість життя в інтердисциплінарному вимірі» (www.wcongress.pl). 
 
 До участі у конгресі запрошуємо науковців, тренерів, учителів, лікарів, 
фізичних терапевтів та інших осіб, яких цікавлять питання покращення якості життя, 
здоров’я, спорту і освіти. 
Програма конгресу передбачає виступи на запропоновану тематику, представлені в 
усній формі, у вигляді плакату чи майстер-класу.  
Тези наукових доповідей (бажано англійською мовою) будуть опубліковані в 
електронному збірнику матеріалів.  
 За умов дотримання редакційних вимог, статті будуть друкуватися у 
міжнародному науковому журналі Physical Activity Review www.physactiv.eu 
індексованому у науковометричних базах Web of Science та Scopus. 
Тематика конгресу: 
 Здоров’я і йога, мистецтво боротьби. 
 Дослідження якості життя: сучасні напрямки та історія. 
 Спорт, туризм і здоров’я. 
 Педагогіка здоров’я. 
 Дієта і харчування людини. 
 Якість життя у гуманітарному вимірі. 

 
 Робота конгресу не обмежується рамками зазначеної проблематики та може 
бути розширена (згідно наукових інтересів авторів) у рамках теми конгресу. 
Участь у конгресі можлива виключно після електронної реєстрації та оплати 180 євро 
(або 750 злотих) до 30 вересня 2018 р. 
 
Більше інформації на сторінці: wcongress.pl 
Чекаємо на Вас! 
 
З повагою,  
Голова організаційного комітету,  
доктор габілітований, професор Університету Гуманістично-природничого  
імені Яна Длугоша в Ченстохові  
Яцек Вонщік 
 
 

http://www.wcongress.pl/
http://www.physactiv.eu/


 
 
 
 
Rosyjska wersja 
 
 

Дорогие коллеги, ученые, тренеры и друзья! 
С удовольствием сообщаем, что в замечательном месте – Золотом Потоке 

у г. Ченстохова (Польша) 22-24 ноября 2018 года состоится 
I Международный конгресс «Качество жизни в интердисциплинарном 
измерении». 

К участию в конгрессе приглашаем ученых, тренеров, учителей, врачей, 
физических терапевтов и других лиц, которых интересуют вопросы улучшения 
качества жизни, здоровья, спорта и образования. 

Программа конгресса предусматривает выступления на предложенную 
тематику, представленные в устной форме, в виде плаката или мастер-класса. 

Тезисы научных докладов (желательно на английском языке) будут 
опубликованы в электронном сборнике материалов. 

При соблюдении редакционных требований, статьи будут печататься в 
международном научном журнале Physical Activity Review (www.physactiv.eu), 
индексированом в науковометричних базах Web of Science и Scopus. 

Тематика конгресса: 
 Здоровье и йога, искусство борьбы. 
 Исследование качества жизни: современные направления и история. 
 Спорт, туризм и здоровье. 
 Педагогика здоровья. 
 Диета и питание человека. 
 Качество жизни в гуманитарном измерении. 

 
Работа конгресса не ограничивается рамками данной проблематики и 

может быть расширена (согласно научных интересов авторов) в рамках темы 
конгресса. 

Участие в конгрессе возможно только после электронной регистрации и 
оплаты 180 евро (или 750 злотых) до 30 сентября 2018 года. 

 
Больше информации на странице: wcongress.pl 
Ждем Вас! 



С уважением, Председатель организационного комитета, доктор 
габилитованый, профессор Гуманистическо-естественного Университета имени 
Яна Длугоша в Ченстохове Яцек Вонщик  
 

 


