
  

IX Міжнародна конференція  

«Молодь та олімпійський рух»  

12-13 жовтня 2016 року 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

12-13 жовтня 2016 року в столиці України Києві в Національному 

університеті фізичного виховання і спорту України відбудеться IХ Міжнародна 

конференція «Молодь та олімпійський рух». 

Основними організаторами конференції є Міністерство освіти і науки 

України, Міністерство молоді та спорту України, Національний олімпійський комітет 

України, Національна академія педагогічних наук України, Олімпійська академія 

України та Національний університет фізичного виховання і спорту України. 

Конференція буде проходити під патронатом Міжнародної асоціації університетів 

фізичної культури і спорту. 

На конференції планується обговорення актуальних питань з проблем теорії і 

методики олімпійського і професійного спорту, жіночого спорту, дитячо-юнацького 

спорту, спортивної медицини, спорту для всіх, а також рекреації, фізичної реабілітації 

та адаптивної фізичної культури.  

 
НАУКОВІ НАПРЯМИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

– Історичні, гуманітарні та соціально-економічні аспекти розвитку фізичної 

культури і спорту;  

– Олімпійська освіта в системі виховання дітей і молоді; 

– Актуальні проблеми раціональної підготовки спортсменів; 

– Медико-біологічні аспекти фізичного виховання і  спорту; 

– Теоретико-методичні та соціально-економічні засади адаптивного спорту та 

адаптивної фізичної культури; 

– Психолого-педагогічні засади фізичної культури і спорту; 

– Здоров’я людини, рекреація і спорт для всіх; 

– Проблеми формування здорового способу життя дітей, школярів та молоді; 

– Сучасні проблеми фізичної реабілітації.  

 

Матеріали конференції у вигляді тез після рецензування будуть опубліковані в 

електронному виданні конференції.  

ВАЖЛИВІ ДАТИ: 

Термін подання тез - до 30.08.2016 р. 

 

Контактна інформація: 03680, Україна, м. Київ, вул. Фізкультури, 1, 

Національний університет фізичного виховання та спорту України. 

Телефон: + (380 44) 289 40 92 Факс: + (380 44) 287 54 34  

 

http// www.uni-sport.edu.ua 

E-mail: aspir_nufvsu@mail.ru 

 

Борисова Ольга Володимирівна, проректор з науково-педагогічної роботи НУФВСУ 

Кашуба Віталій Олександрович, директор НДІ НУФВСУ 

Денисова Лоліта Вікторівна, зав. відділу докторантури та аспірантури НУФВСУ 



 
 

Вимоги до оформлення тез 

 

Матеріали подаються українською, російською або англійською мовою. 

 

Обсяг тез - до 2-х сторінок формату А4. 

Текстовий редактор: Microsoft Word 2003/2007 / XP. 

Поля: верхнє, нижнє, праве - 2,0 см, ліве 4,0 см. 

Тип шрифту: Times New Roman, розмір - 12 пт., міжрядковий інтервал - 

одинарний, вирівнювання по ширині сторінки. Абзаци починати з відступу 

1,0 см. 

Структурні елементи тез розташовуються в наступному порядку: 

- Напрямок конференції; 

- Назва тез - великими літерами, шрифт напівжирний з вирівнюванням по 

лівому краю; 

- Прізвище та ініціали - малими літерами; 

- Назва організації, міста, країни - малими літерами; 

- У тексті повинні бути виділені такі розділи: вступ, мета, методи, 

результати дослідження, обговорення і висновки; 

- Список літератури – алфавітний (до 7 літературних джерел).  

 

Оргкомітет конференції залишає за собою право вибору матеріалів для 

публікації.  
  

 


