
КОМПЛЕКСНІ НАУКОВІ ЗАХОДИ, 
що передбачають проведення

VI Міжнародної конференції «Сталий розвиток і спадщина у спорті: проблеми та перспективи», 
XVIII Міжнародної конференції «Актуальні проблеми спортивної медицини»,
XV Міжнародної конференції молодих вчених «Молодь та олімпійський рух»,
XVІ Міжнародної студентської наукової конференції «Спорт та сучасне суспільство»

16−17 листопада 2022 року

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
16−17 листопада 2022 року в Національному університеті фізичного виховання і спорту України (м. Київ) 

відбудуться комплексні наукові заходи, що передбачають проведення VI Міжнародної конференції «Сталий розвиток 
і спадщина у спорті: проблеми та перспективи», XVIII Міжнародної конференції «Актуальні проблеми спортивної 
медицини», XV Міжнародної конференції молодих вчених «Молодь та олімпійський рух», XV Міжнародної студентської 
наукової конференції «Спорт та сучасне суспільство».

Основними організаторами комплексних наукових заходів є Міністерство освіти і науки України, Міністерство 
молоді та спорту України, Національний олімпійський комітет України та Національний університет фізичного 
виховання і спорту України. 

Запрошуємо до участі здобувачів ступенів бакалавра, магістра, доктора філософії, наукового ступеня доктора наук, 
науково-педагогічних та наукових працівників закладів вищої освіти.

Н А У КО В І  Н А П Р Я М И  КО М П Л Е КС Н И Х  Н А У КО В И Х  З А ХО Д І В : 
1. Соціальні, екологічні, економічні виміри спорту в концепції сталого розвитку.
2. Спорт, освіта та фізична культура дітей та молоді як складові концепції сталого розвитку.
3. Сучасні виклики розвитку спорту та досягнення цілей сталого розвитку.
4. Актуальні проблеми спортивної медицини.

Мови комплексних наукових заходів: українська, англійська.
Форма участі: очна – доповідь (онлайн у програмі ZOOМ), заочна – публікація.
Вимоги до усної доповіді: регламент – 5 хв. Обов’язковий мультимедійний супровід доповіді.

В А Ж Л И В І  Д АТ И : 
31 жовтня 2022 р. – кінцевий термін реєстрації для участі у конференції за посиланням: http://surl.li/dicdf. 
31 жовтня 2022 р. – кінцевий термін подання матеріалів конференцій (статей) на е-mail: aspir_nufvsu@ukr.net. 
14 листопада 2022 р. – повідомлення про прийняття статей до публікації.
16−17 листопада 2022 р. – комплексні наукові заходи.

Матеріали конференцій (статті) після рецензування будуть опубліковані в спецвипуску  журналу «Теорія і методика 
фізичного виховання і спорту» № 4 2022. Вимоги до оформлення статей за посиланням: http://tmfvs-journal.uni-sport.
edu.ua/about/submissions#onlineSubmissions. 

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
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проректор з науково-педагогічної роботи 
 
Маринич Вікторія Леонідівна, 
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