
 

ЗВІТ 

ПРО ПРОВЕДЕННЯ  

VІI МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ УЧЕНИХ  

«МОЛОДЬ ТА ОЛІМПІЙСЬКИЙ РУХ»  

 

1. Назва Конференції: VІI Міжнародна наукова конференція молодих 

учених «Молодь та олімпійський рух» за № 70 згідно Плану проведення 

міжнародних та всеукраїнських конгресів, форумів, науково-практичних 

конференцій та семінарів молодих учених і студентів у 2014 році, затвердженого 

Міністерством освіти і науки України (лист  від 14.01.2014 р. №1/11-205). 

2. Конференція проводилася на базі Національного університету фізичного 

виховання і спорту України за підтримки Міністерства освіти і науки України, 

Міністерства молоді та спорту України, Національного олімпійського комітету 

України, Української академії наук, Олімпійської академії України, Казахської 

академії спорту і туризму під патронатом Міжнародної асоціації університетів 

фізичної культури і спорту. 

3. Дата проведення: 10 - 11 квітня 2014 року.  

4. У науковому заході взяло участь понад 150 молодих вчених, аспірантів, 

магістрантів, студентів, які представляли 12 країн світу (Білорусь, Ізраїль, Ірак, 

Іран, Казахстан, Молдова, Палестина, Росія, Румунія, Сирія, Туркменістан, 

Україна). 

5. У Конференції взяли участь 92 студента і 108 молодих учених. 

6. На Конференції були представлені 29 вищих навчальних закладів та 

установ. 

 

Навчальні заклади та установи України, представлені на VІІ Міжнародній 

науковій конференції молодих вчених  

«Молодь та олімпійський рух» 

1. Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра 

Довженка 

2. Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту 

3. Донецький державний інститут здоров’я, фізичного виховання і спорту 

Національного університету фізичного виховання і спорту України 



4. Донецький національний медичний університет ім. М. Горького 

5. Донецький національний університет економіки і торгівлі імені М. 

Барановського 

6. Запорізький національний університет 

7. Івано-Франківський коледж фізичного виховання  Національного 

університету фізичного виховання і спорту України 

8. Київський національний університет будівництва і архітектури 

9. Київський університет імені Бориса Грінченка 

10. Львівський державний університет фізичної культури 

11. Національний технічний університет України "Київський політехнічний 

інститут" 

12. Національний університет державної податкової служби України 

13. Національний університет фізичного виховання і спорту України  

14. Обласний лікувально-фізкультурний диспансер, м. Донецьк 

15. Полтавський університет економіки і торгівлі 

16. Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника  

17. Харківська державна академія фізичної культури 

18. Харківський університет Повітряних Сил імені І.М. Кожедуба 

19. Чернівецький  національний університет імені Юрія Федьковича 

 

Серед ВНЗ інших країн представлені: 

1. Білорусь: Поліський державний університет, м. Пінськ, Білорусь  

2. Казахстан: Казахська академія спорту та туризму 

3. Молдова: Державний університет фізичного виховання та спорту 

Республіки Молдова 

4. Росія: Національний державний Університет фізичної культури, спорту і 

здоров'я імені П. Ф. Лесгафта, м.Санкт-Петербург; Московський державний 

обласний університет; Уральський державний університет фізичної культури; 

Набережночелнінська філія Федерального державного освітнього закладу вищої 

професійної освіти «Поволжська державна академія фізичної культури спорту і 

туризму»; Сибірський державний університет фізичної культури і спорту (5 ВНЗ) 

5. Румунія: Екологічний університет м. Бухарест  

6. Туркменістан: Національний інститут спорту та туризму Туркменістану 

 

http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CC4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.znu.edu.ua%2F&ei=BI8xU7HYOYbI4gSx_YCYAw&usg=AFQjCNHCb93ohh-b6UF_ra4iv4Nn2FxgSA&sig2=Qe5Lhg3XufDhVkHefcPVwg&bvm=bv.63587204,d.bGE
http://www.knuba.edu.ua/
http://kpi.ua/
http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fasta.edu.ua%2F&ei=tXkxU4zaF4bW4ASM1ICYBA&usg=AFQjCNG1RYon2KcRYpyiK0JGUax9Xn8FQQ&sig2=HlKyJdMkKDDPm10BHuUDVQ&bvm=bv.63587204,d.bGE&cad=rjt


7. Фотозвіт  





















 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


