
Наукова спільнота VI Міжнародної конференції «Сталий розвиток і 

спадщина у спорті: проблеми та перспективи», відзначаючи можливість 

напрацювань наукового форуму, вважають за необхідне: 

 активізувати діяльність фахівців з екології спорту, гендерної та 

соціальної політики у практиці спорту через включення інноваційних науково-

методичних технологій, що сприятимуть цілісності концепції сталого 

розвитку спорту;  

 сприяти продовженню досліджень у стратегічних напрямах концепції 

сталого розвитку спорту в Україні та підтримці наукової спільноти в складних 

умовах сучасності; 

- активізувати системне цілеспрямоване використання результатів 

наукових досліджень та провідного зарубіжного досвіду в сфері оздоровчо-

рекреаційної рухової активності різних груп населення. На базі наукових 

лабораторій закладів вищої освіти продовжити та удосконалити роботу з 

підготовки грантових проектів, які стосуються актуальних проблем фізичного 

виховання, оздоровчої рухової активності різних груп населення та її 

складових фізичної рекреації, оздоровчого фітнесу та спорту для всіх; 

 здійснювати широку популяризацію результатів наукових 

досліджень щодо впливу рухової активності на якість життя населення 

України, висвітлення переваг оздоровчої рухової активності для зниження 

ризику неінфекційних захворювань, інформування осіб різного віку з питань 

використання рухової активності в процесі життєдіяльності для подолання 

стану суспільної байдужості до особистого здоров’я та здоров’я нації; 

– продовжити проведення моніторингу основних показників рухової 

активності різних вікових груп та соціальних верств населення, стимулюючих 

та стримуючих факторів; 

– популяризувати заходи з підвищення рухової активності з метою 

утвердження національної ідеї соціальної активності, фізично здорової та 

духовно багатої особистості, збільшення кількості масових заходів (фітнес-

конвенцій, майстер класів тощо), сприяти поліпшенню їх якості та збільшення 

кількості залучених учасників; 
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– сприяти модернізації в закладах освіти системи фізичного виховання, 

органічно поєднаної з іншими компонентами здорового способу життя та 

науково обґрунтованими для даного контингенту видами рухової активності;   

– продовжувати проведення наукових досліджень галузі олімпійського 

спорту загалом та спортивної підготовки і олімпійської освіти, зокрема, як 

важливих складових розвитку олімпійського руху в країні;  

– активізувати взаємодію з національними та міжнародними 

спортивними структурами, щодо пошуку шляхів вдосконалення підготовки 

вітчизняних спортсменів в нових реаліях розвитку олімпійського руху в країні; 

– здійснювати широку популяризацію результатів наукових 

досліджень з питань олімпійського спорту та олімпійської освіти на науково-

практичних семінарах, конференціях, круглих столах;  

– сприяти впровадженню результатів науково-дослідної роботи у 

практику роботи спортивних шкіл, закладів освіти, профільних громадських 

та державних установ; 

 активізувати роботу щодо залучення фахівців спортивної медицини 

для поглибленого контролю функціонального стану спортсменів з метою 

профілактики стану перетренованості та травматизму шляхом введення 

інноваційних технологій; уніфікувати програми початкової професійної 

підготовки з фізичної терапії відповідно до міжнародних рекомендацій 

професійних організацій; 

 сприяти проведенню досліджень з питань громадського здоров’я з 

клінічними обстеженнями, доказовою базою яких є настанови та протоколи; а 

також покращенню медичного супроводу спортсменів; 

 розглянути питання щодо доцільності проведення підвищення 

кваліфікації лікарів і тренерів збірних команд України на базі НУФВСУ; 

 активізувати впровадження клінічних досліджень громадського 

здоров’я, заснованих на доказах та застосуванні клінічних настанов та 

протоколів. 

 активізувати роботу щодо залучення фахівців у галузі хореографії 
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для розробки методичних основ викладання різних видів хореографів у 

відповідних видах спорту; посилювати підготовку у галузі різних видів 

хореографії здобувачів освіти; сприяти розвитку музичних здібностей 

здобувачів; враховувати передовий світовий досвіт при підготовці здобувачів; 

 сприяти проведенню досліджень з питань застосування наукових,  

методичних та практичних здобутків хореографії в спорті та навпаки;  

 розглянути питання щодо доцільності проведення щорічних форумів, 

майстер-класів, семінарів та конференцій з проблематики хореографічної 

освіти в ЗВО фізичного виховання та спорту; 

 активізувати проведення наукових досліджень та розробку 

навчально-методичної літератури у галузі хореографічної освіти в ЗВО 

фізичного виховання та спорту. 


