
 

27-28 листопада 2019 року в Києві в Національному університеті 

фізичного виховання і спорту України відбудеться Міжнародна конференція 

«Сталий розвиток і спадщина у спорті: проблеми та перспективи». 

Основними організаторами конференції є Міністерство освіти і науки 

України, Міністерство культури, 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 проходитиме під патронатом 

Міжнародної асоціації університетів фізичної культури і спорту та 

Європейської асоціації студентського спорту. 
 

. 

 

НАУКОВІ НАПРЯМИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

 

1. Екологічна складова як фактор сталого розвитку сфери фізичної 

культури і спорту. Актуальні проблеми сучасного спорту. 

2. Формування ціннісних орієнтацій підростаючого покоління в умовах 

сучасної парадигми олімпійської освіти.  
3. Роль олімпійського спорту у реалізації цілей сталого розвитку. 
4. Оздоровчо-рекреаційна рухова активність – здоровий спосіб життя – 

здорова нація. 

 

Матеріали конференції (статті) після рецензування будуть опубліковані 

в журналі «Journal of Physical Education and Sport», який представлений в 

науковометричній базі Scopus. Вимоги до оформлення статей та публікацій 

за посиланням: http://efsupit.ro/index.php/instructions-to-authors 

Статті надсилати на адресу ел. пошти е-mail: aspir_nufvsu@ukr.net 

 

Контактна інформація: 

Національний університет фізичного виховання і спорту України 

Адреса: вул. Фізкультури, 1, м. Київ, 03150, Україна 

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

E-mail: aspir_nufvsu@ukr.net 

 

Борисова Ольга Володимирівна,  

проректор з науково-педагогічної роботи НУФВСУ 

Денисова Лоліта Вікторівна,  

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ УКРАЇНИ 
 

Міжнародна конференція  

«Сталий розвиток і спадщина у спорті: 
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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 
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завідувач відділу докторантури та аспірантури НУФВСУ 

Телефон: + (380 44) 289 40 92 



 

УМОВИ УЧАСТІ 

у Міжнародній конференції  

«Сталий розвиток і спадщина у спорті: проблеми та перспективи»  

27-28 листопада 2019 року 

 

 У КОНФЕРЕНЦІЇ 

Реєстраційний внесок (передбачає участь в заходах Конференції 

(пленарних і секційних засіданнях), каву-брейк в перервах засідань, роздаткові 

матеріали). 

Оплата для представників зарубіжних країн*: 

для участі в Конференції необхідно направити заявку відповідно до форми 

(додаток 1), сплатити реєстраційний внесок – 100 € (або у гривнях за курсом 

Національного Банку України на день оплати).  

Оплата для українських учасників**: 

для участі в Конференції необхідно направити заявку відповідно до форми 

(додаток 1), сплатити реєстраційний внесок – 400 грн.; для докторантів, аспірантів, 

здобувачів, магістрантів – 200 грн. 

Для науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів, здобувачів, 

студентів НУФВСУ, а також для VIP-гостей – участь безкоштовна. 

Витрати на відрядження (добові, проїзд, проживання) за рахунок 

організацій, що відряджають.  

Оплата реєстраційного внеску за участь в Конференції проводиться 

банківським переказом за реквізитами (з наданням чеку про оплату в день 

реєстрації або скан чека на е-mail: aspir_nufvsu@ukr.net ) або в день реєстрації 

готівковими коштами в касу університету. 

* Реквізити банківського переказу для представників зарубіжних країн: 

Національний університет фізичного виховання і спорту України,  

ЄДРПОУ  02928433 

National University of Ukraine on Physical Education and Sport 

BANK INFORMATION 

National University of Ukraine on Physical Education and Sport  

IBAN    UA 973223130000025301010018284 

EUR   978 

Bank name JSC “STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE” in Kyiv 

SWIFT:                       EXBSUAUX 

 

** Реквізити банківського переказу для українських учасників: 

Національний університет фізичного виховання і спорту України  

р/р 31259263113510  в Державній казначейській службі України, м. Київ 

МФО 820172 

код ЄДРПОУ 02928433 

Інші освітні послуги за участь Міжнародна конференція «Сталий розвиток і спадщина у 

спорті: проблеми та перспективи» 

mailto:aspir_nufvsu@ukr.net


 

Додаток 1 

З А Я В К А 

учасника Міжнародної конференції  

«Сталий розвиток і спадщина у спорті: проблеми та перспективи»  

27-28 листопада 2019 року 
  

 

 

1. Прізвище, ім’я, по-батькові  

2.  2. Місце роботи (заклад вищої освіти, кафедра)  

3. Місце навчання (для студентів, аспірантів) 

Заклад вищої освіти, кафедра 

 

4. Посада  

5. Науковий ступінь, вчене звання  

6. Назва статті (за наявністю)  

8. Форма участі у конференції 

(поставте позначку  «+») 

Очна  

Очна, стаття  

Тільки стаття  

9. Потреба у поселенні (гуртожиток НУФВСУ)  

10. Телефони (робочий, мобільний)  

11. E-mail  


