
16-17 листопада 2022 року в Національному університеті фізичного 

виховання і спорту України відбулися комплексні наукові заходи, що 

передбачали проведення VI Міжнародної конференції «Сталий розвиток і 

спадщина у спорті: проблеми та перспективи» та сателітних заходів: 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. 

Комплексні наукові заходи проводилися під патронатом Міжнародної 

федерації студентського спорту, Європейської асоціації студентського спорту, 

Міжнародної ради зі спортивної науки та фізичного виховання. 

У цьогорічній конференції брали участь представники міжнародних та 

всеукраїнських організацій, вчені та спортивні функціонери з 17 країн світу – 

України, Азербайджану, Естонії, Ізраїлю, Індії, Казахстану, Китаю, Канади, 

Литви, Малайзії, Німеччини, Нідерландів, Польщі, Сербії, Шотландії (Велика 

Британія), Шрі-Ланки, Швейцарії, а також ректори й провідні науковці з 

36 вітчизняних та закордонних закладів вищої освіти та науково-дослідних, 

медичних, освітніх установ, науково-педагогічні працівники, докторанти, 

аспіранти, студенти нашого університету. 

Із вітальним словом до учасників звернувся міністр молоді та спорту 

України, Олімпійський чемпіон Вадим ГУТЦАЙТ. Також свої вітання надіслали 

міністр освіти і науки України Сергій ШКАРЛЕТ та член Міжнародного 

олімпійського комітету, перший віце-президент Міжнародної асоціації 

легкоатлетичних федерацій, президент Національного олімпійського комітету 

України, Олімпійський чемпіон, Герой України Сергій БУБКА. 

  



Президент Міжнародної ради зі спортивної науки та фізичного виховання, 

доктор філософії Урі Шефер і президент Європейської асоціації студентського 

спорту Адам РОЧЕК звернулись із словами подяки до організаторів за 

запрошення і запевнили у надійному партнерстві та підтримці українським 

науковцям та спортивним функціонерам у такий складний час для нашої 

держави. 

Вітання надійшли і від виконуючого обов'язки президента Міжнародної 

федерації студентського спорту Леонза ЕДЕРА, президента Олімпійського 

комітету Республіки Польща, почесного професора НУФВСУ Анджея 

КРАШНІЦЬКОГО, ректора Чернівецького національного університету імені 

Юрія Федьковича, Заслуженого працівника освіти України, Лауреата Державної 

премії України в галузі науки і техніки, доктора фізико-математичних наук, 

професора Роман ПЕТРИШИН. 

На офіційній церемонії відкриття також були присутні народний депутат 

України, член Комітету Верховної Ради з питань екологічної політики та 

природокористування та комісії НОК України «Спорт та навколишнє 

середовище» Едуард ПРОЩУК; директор Департаменту гуманітарної та 

соціальної політики Секретаріату Кабінету Міністрів та заслужений юрист 

України, член комісії НОК України «Спорт та навколишнє середовище» Віталій 

КОБЛОШ; держсекретар Міністерства аграрної політики та продовольства 

України, член комісії НОК України «Спорт та навколишнє середовище» Віктор 

КАНЦУРАК. 

Євгеній ІМАС, ректор Національного університету фізичного виховання і 

спорту України, президент Спортивної студентської спілки України, голова 

Комісії Національного олімпійського комітету України «Спорт та навколишнє 

середовище», голова секції з фізичної культури  і спорту Відділення вищої освіти 

Національної академії педагогічних наук України, Почесний академік 

Національної академії педагогічних наук України, Заслужений економіст 

України, доктор економічних наук, професор, у своєму вітальному слові побажав 

учасникам конференції розвиватися та удосконалювати свої ідеї, мислити 

глобально та прагнути до лідерства. 



  

Із першою пленарною доповіддю виступили ректор НУФВСУ Євгеній 

ІМАС та проректор Національного університету фізичного виховання і спорту 

України, член комісії Національного олімпійського комітету України «Спорт та 

навколишнє середовище» Ольга БОРИСОВА «КІБЕРСПОРТ ЯК 

ФУНДАМЕНТАЛЬНИЙ ЕЛЕМЕНТ СУЧАСНОЇ ЦИФРОВОЇ КУЛЬТУРИ В 

ГЛОБАЛІЗОВАНОМУ СВІТІ». 

Із другою пленарною доповіддю «ГІГІЄНІЧНІ АСПЕКТИ СТАЛОГО 

РОЗВИТКУ УКРАЇНИ» виступила заступниця директора з науково-практичної 

роботи Державної установи «Інститут громадського здоров’я ім. О. М. Марзєєва 

Національної академії медичних наук України», доктор медичних наук, 

професор Олена ТУРОС. 

На пленарному засіданні за напрямом «Соціальні, економічні, 

організаційні виміри спорту в концепції сталого розвитку» модераторами 

були: професор Імас Євгеній, професор Борисова Ольга, професор Футорний 

Сергій. 

Засідання мало різноманітну актуальну тематику з важливих наукових і 

практичних аспектів, в ньому взяли участь біля 20 провідних фахівців сфери 

фізичного виховання та спорту з 7 країн світу (Шотландія, Велика Британія, 

Малайзія, Індія, Китай, Польща, Україна). 

Доповіді були присвячені актуальним питанням сучасної спортивної 

науки, зокрема: спорт та навколишнє середовище: стратегічні вектори роботи 

комісії НОК України (Імас Євгеній, Борисова Ольга), зміна реалій і тенденцій 

ринку праці в гольфі та вимог до освіти (Гіттус Бен), співвідношення внеску 

чоловіків та жінок у спорті вищих досягнень: сучасні виклики та проблеми 

(Красильщіков Олександр), кіберспорт як елемент цифровізації культури та 

освіти (Шинкарук Оксана), роль оксидантного стресу в розвитку ендотеліальних 

дисфункцій у спортсменів, що тренуються в умовах агресивного антропогенного 

середовища (Осадча Оксана, Футорний Сергій), ендоекологічні показники 

діяльності організму школярів у сучасних умовах дистанційної форми навчання 

(Маслова Олена), екологічні детермінанти здоровʼя (Першегуба Ярослав), 



гендерні проблеми в жіночому елітному спорті: огляд літератури та експертне 

опитування (Лоренцетті Сільвіо, Нагорна Вікторія), оперативне планування 

тренувального процесу спортсменів: організаційно-методичний аспект 

(Костюкевич Віктор), науково-методичне забезпечення спортсменів високої 

кваліфікації у водних видах спорту в умовах сталого розвитку спорту в Китаї ( 

Го Пенчен, Дяченко Андрій, Кун Сянлінь), організація студентських 

європейських ігор: досвід та виклики (Адам Рочек), гольф як вид спортивно-

комерційної діяльності (Растворцев Роман, Борисова Ольга), спортивна 

інфраструктура дніпровського району міста києва: особливості функціонування 

в умовах військового стану (Ратников Дмитро), соціальні практики сучасного 

спорту (Бріскін Юрій, Нерода Неоніла), інклюзивність у дискурсах освіти та 

фізичної культури і спорту: національний вимір (Когут Ірина, Маринич 

Вікторія), сучасний зарубіжний досвід функціонування неолімпійського спорту 

(на прикладі Німеччини) (Кропивницька Тетяна), еволюція системи змагань у 

професійному гольфі (Бріскін Юрій, Хіменес Христина), організаційні аспекти 

спортивної підготовки тенісистів в Іспанії (Петренко Геннадій), сучасні 

тенденції змін правил змагань та їх вплив на участь провідних єдиноборців світу 

в змаганнях олімпійських циклів (Задорожна Ольга). 

Роботу пленарного засідання за напрямом «Фізична культура та спорт 

дітей і молоді як складові концепції сталого розвитку» модерували професор 

Дутчак М. В. (Україна, НУФВСУ), професор Круцевич Т. Ю. (Україна, 

НУФВСУ), професор Андрєєва О. В. (Україна, НУФВСУ). 

В засіданні взяли участь провідні вітчизняні та зарубіжні науковці: 

професор Дутчак М. (Україна перший проректор Національного університету 

фізичного виховання і спорту України), доцент Путятіна Г. (Україна, професор 

Харківської державної академії фізичної культури), Круцевич Т. (Україна, 

завідувач кафедри теорії і методики фізичного виховання Національного 

університету фізичного виховання і спорту України), Пангелова Н. (Україна, 

завідувач кафедри теорії та методики фізичного виховання і спорту Університету 

Григорія Сковороди в Переяславі, Москаленко Н. (Україна, проектор наукової 

діяльності Придніпровської державної академії фізичної культури), Підлетейчук 



Р. (Україна, Військовий інститут) Естер Ліянаге, Чамода Джаясінгхе (Шрі 

Ланка), Красільщиков О. (Малайзія, Індія, Університет науки Малайзії), 

професор Чеховська Л. (Україна, завідувач кафедри фітнесу та рекреації 

Львівського державного університету фізичної культури імені Івана 

Боберського), професор Марченко О. Ю. (Україна, професор кафедри теорії і 

методики фізичного виховання НУФВСУ) Гозак С. (Україна, Інститут 

громадського здоров’я імені академіка Марзєєва, НАМН України), Станкевич Т. 

(Україна, Інститут громадського здоров’я імені академіка Марзєєва, НАМН 

України), професор Дроздовська С. (Україна, Університет Лозанни, Швейцарія), 

Гіневічене Валентина (Литва), Нагорна А. (Україна, Швейцарія), Кадієва М. 

(Україна, Університет Тільбурга, Нідерланди), професор Гакман А. В. (Україна, 

професор кафедри теорії та методики фізичного виховання і спорту 

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича), Волосюк А. 

(Україна, аспірант Національного університету фізичного виховання і спорту 

України), Репелевська Христина (Польща, Університет суспільно-природничих 

наук ім. Вінцента Поля), доцент Трачук С. (Україна, доцент кафедри теорії і 

методики фізичного виховання Національного університету фізичного 

виховання і спорту України), доцент Пальчук М. (Україна, доцент кафедри теорії 

і методики фізичного виховання Національного університету фізичного 

виховання і спорту України), Мамедова І. (Україна, аспірант кафедри теорії і 

методики фізичного виховання Національного університету фізичного 

виховання і спорту України), Се Джімінь (Китай, аспірант кафедри теорії і 

методики фізичного виховання Національного університету фізичного 

виховання і спорту України), Ши Ян Цзе (Китай, аспірант кафедри здоров’я, 

фітнесу та рекреації Національного університету фізичного виховання і спорту 

України). 

У дискусійній панелі з короткими повідомленнями виступили професор 

Андрєєва О. (Україна, завідувач кафедри здоров'я, фітнесу та рекреації 

Національного університету фізичного виховання і спорту України), Мальцев Д. 

(Україна, аспірант кафедри здоров’я, фітнесу та рекреації Національного 

університету фізичного виховання і спорту України), професор Благій О. 



(Україна, професор кафедри здоров’я, фітнесу та рекреації Національного 

університету фізичного виховання і спорту України), Левінська К. (викладач 

кафедри здоров’я, фітнесу та рекреації Національного університету фізичного 

виховання і спорту України), Гресь М. (аспірант кафедри здоров’я, фітнесу та 

рекреації Національного університету фізичного виховання і спорту України), 

Максименко А. (аспірант кафедри здоров’я, фітнесу та рекреації Національного 

університету фізичного виховання і спорту України), Бобренко С. (Україна, 

викладач, кафедри здоров’я, фітнесу та рекреації Національного університету 

фізичного виховання і спорту України). 

Під час роботи секції були обговорені актуальні проблеми: удосконалення 

фізичного виховання в закладах освіти в умовах сьогодення, інституційні 

особливості функціонування системи зайнятості у сфері активного відпочинку в 

Європейському союзі, терміновий ефект статичного розтягування та 

ізометричного розслаблення на гнучкість підколінного сухожилля у молоді, яка 

веде сидячий спосіб життя: пілотне дослідження, реалізація варіативної 

складової на уроках фізичної культури в умовах освітнього середовища міських 

і сільських шкіл, сучасні тенденції щодо оцінювання рівня фізичної 

підготовленості студентської молоді України та Китаю, сучасний стан та 

перспективи розвитку світової фітнес-індустрії, менеджмент клієнтів з 

надмірною масою тіла та ожирінням: світовий досвід, рекомендації щодо 

організації оздоровчо-рекреаційної рухової активності дітей молодшого 

шкільного віку: вітчизняний та світовий досвід, оздоровчо-рекреаційна рухова 

активність дітей з емоційно-вольовими порушеннями, особливості фізичного та 

емоційного станів внутрішньо-переміщених осіб, технологія едьютейнмент як 

інноваційний засіб організації дозвіллєвої діяльності підлітків Китаю, 

особливості фізичної підготовленості школярів Польщі. У дискусійній панелі 

заслухано короткі повідомлення та їх обговорення з різних питань залучення 

населення до оздоровчо-рекреаційної рухової активності різних груп населення 

у сучасних умовах. У роботі секції брали участь понад 50 учасників. 



Пленарне засідання за напрямом «Сучасні виклики розвитку спорту й 

освіта та досягнення цілей сталого розвитку» модерували Лідія Радченко 

(Україна), Олена Козлова (Україна), Георгій Коробейніков (Україна, Німеччина). 

Конференція проводилась з метою обміну новітніми знаннями та досвідом 

між провідними фахівцями світу й країни у галузі олімпійського спорту.  

 Відповідно до програми Конференції робота заходу відбувалася у формі 

пленарного засідання та дискусійної панелі.  

Змістовні доповіді представили: Булатова Марія (Україна). Олімпійський 

рух: історія і сучасність (презентація підручника); Радченко Лідія (Україна). 

Культурно-освітня складова олімпійського руху в системі формування 

гуманітарної культури студентів Навчально-наукового олімпійського інститутку 

НУФВСУ; Коробейніков Георгій (Україна, Німеччина). Дослідження 

психофізіологічного стану у елітних борців України та Хорватії; Завадська Лідія 

(Україна). Українські спортсмени про агресію Росії в Україні; Мітова Олена 

(Україна). Синергічний підхід у контролі підготовленості баскетболістів; Таран 

Лариса (Україна). Гендерна рівність у спорті в контексті сталого розвитку 

олімпійського руху; Огнистий Андрій (Україна). Олімпізм і зміна його цінностей 

під впливом часу, як компонент сталого розвитку; Ношадха Сем (Україна, 

Швейцарія). Спортивні санкції у воєнних ситуаціях відповідно до норм 

міжнародного права; Лях-Породько Олексій (Україна). Дві сторони олімпійської 

медалі: Мюнхен-72; Сотник Жанна (Україна). Умови формування олімпійських 

цінностей в системі гуманітарної освіти школярів; Божик Микола (Україна). 

Історичні аспекти розвитку зимових олімпійських видів спорту на Кременеччині; 

Улан Аліна, Кос Руслан (Україна). Відображення тенденції до омолодження  

світового футболу  у чемпіонатах різних країн світу. 

У дискусійній панелі, доповіді, присвячені питанням олімпійської освіти 

представили Кроль І., Єрмолова В. (Україна), Щербашин Я. (Україна), 

Костюченко В. (Україна), Лимаренко Н. (Україна); питанням спортивного 

харчування представила Сиваш І.  

17 листопада 2022 року відбулися сателітні заходи. 

 



Засідання XVIII Міжнародної конференції «Актуальні проблеми 

спортивної медицини» модерували Шахліна Лариса (Україна), Андасова Жанар 

(Казахстан), Бокк Вольфганг (Україна). 

Конференція проводилась з метою обміну досвідом і новітніми знаннями 

та досвідом між провідними фахівцями світу й країни у галузі спортивної 

медицини, громадського здоров’я і фізичної терапії. 

 Відповідно до програми Конференції робота заходу відбувалася у формі 

пленарного засідання та дискусійної панелі.  

На засіданні із доповідями виступили науковці: Бокк Вольфганг 

(Німеччина). Сезонні виклики в умовах пандемії Сovid-19 у європейському 

регіоні (на прикладі Німеччини та Польщі); Радованович Драган (Сербія). 

Спеціальний протокол нервово-м’язової розминки для зниження ризику 

травмування у баскетболі; Андасова Жанар (Казахстан). Удосконалення системи 

медичного забезпечення фізичної культури і спорту в Казахстані; Шахліна 

Лариса (Україна). Актуальні проблеми спортивної медицини у сучасному 

жіночому спорті; Неханевич Олег, Секретний Володимир (Україна). Легкі 

черепно-мозкові травми в спорті: проблеми менеджменту та прогнозування 

наслідків; Юшковська Ольга (Україна). Скандинавська ходьба: вид спорту, 

фітнес або фізична реабілітація; Скочко Тетяна (Україна). Промоція здоров'я – 

сучасний напрямок медико-профілактичного забезпечення населення України; 

Терещенко Тетяна (Україна). Ризик розвитку рефідінг-синдрому у атлетів у 

практиці сучасного спорту; Ландир Анатолій С Гостра імунна відповідь на 

окислювальний стрес, спричинений великими фізичними навантаженнями; 

Маслова Олена, Гопей Максим (Україна). Теоретико-методичні аспекти 

здоров`яформування в практиці фізичного виховання дітей з вадами слуху; 

Актуальним проблемам спортивної медицини були присв’ячені доповіді 

Андасової Ж. (Казахстан), Шахліної Л. (Україна), Неханевича О. (Україна), 

Юшковської О. (Україна) Ландиря А. (Естонія), виступи яких супровожувались 

дискусіями і активним обговоренням. Питанням громадського здоров’я були 

присвячені доповіді Скочко Т. (Україна), Маслової О. (Україна). Проблемам 

здоров’я спортсменів присвячені доповіді Терещенко Т, (Україна), Осадчох О. 



(Україна), Шматової О. (Україна). Специфіці спортивної підготовки жінок 

присвячені доповіді Шахліної Л. (Україна), Чистякової М. (Україна). 

Доповіді зарубіжних спеціалістів були присвячені пандемії Сovid-19 у 

європейському регіоні (Бокк Вольфганг, Німеччина), удосконаленню системи 

забезпечення фізичної культури і спорту в Казахстані (Андасова Жанар, 

Казахстан), питанням розминки як профілактики травм у баскетболі 

(Радованович Драган, Сербія). 

 Організатори конференції створили творчу атмосферу для обміну 

сучасними науковими досягненнями у галузі спортивної медицини і 

громадського здоров’я, визначили перспективи подальшої співпраці науковців з 

практичними співробітниками у галузі фізичної культури і спорту. 

XV Міжнародну конференцію молодих вчених «Молодь та 

олімпійський рух» модерували: Борисова Ольга (Україна), Когут Ірина 

(Україна), Маринич Вікторія (Україна). 

В секційному засіданні взяли участь молоді як  вітчизняні так і зарубіжні 

науковці та спеціалісти різних галузей, які є сьогодні активним учасниками 

вирішення актуальних питань у сфері фізичної культури і спорту, з наступними 

доповідями: Гакман Анна (Україна) «Основні функції та завдання офісу 

підтримки вченого», Лавров Віталій (Україна) «Актуальний стан активностей у 

напрямі цифрової трансформації міністерства молоді та спорту України», 

Брикульський Олександр, Шух Аліна, Данилюк Іван (Україна) «Розвиток 

клубної системи в Україні: сьогодення і перспективи», Чернікова Ольга 

(Україна) «Роль активних форм кисню в зниженні функціональної активності 

клітин антимікробної  резистентності у юних спортсменів-плавців», Шитікова 

Єлизавєта (Україна) «Організаційно-методичні засади формування 

інклюзивного середовища в гуртках спортивно-технічного профілю (на матеріалі 

судномодельного спорту)», Обергофер Кат’я (Швейцарія), Ачерман Базіль 

(Швейцарія), Митько Артур (Україна, Швейцарія) «Цифрові технології та 

моніторинг продуктивності силового тренування: сучасні розробки», Крикун 

Олена (Україна) «Проблеми та  напрями психологічного забезпечення 

підготовки спортсменів у черліденгу», Кос Руслан (Україна) 



«Вікові закономірності спортивної кар'єри голкіперів у футболі», Чжао Цзе 

(Китай) «Аспекти використання методичних прийомів для   навантаження м'язів 

спортсменів у бодібілдингу», Попов Сергій (Україна) «Специфічні засоби 

тренування у річному макроциклі підготовки ультрамарафонців, які 

спеціалізуються в бігу на дистанції 100 км», Ганага Ольга (Україна) 

«Характеристика когнітивної сфери кіберспортсмена», Бабенко Денис (Україна) 

«Правила регулювання фінансової стійкості у сучасному професійному 

футболі», Луць Юлія (Україна) «Взаємозв’язок між частотою серцевих 

скорочень такомпозиційним складом тіла спортсменів видів спорту на 

витривалість», Базилюк Дем'ян (Україна) «Реалізаціягендерного підходу у 

фізичному вихованні студентської молоді», Пономаренко Анастасія (Україна) 

«Чинники, що впливають на розвиток вейкбордингу в Україні», Коннов 

Станіслав (Україна) «Підготовка висококваліфікованих хокеїстів на траві у 

змагальному періоді макроциклу на основі методів програмування», Наконечний 

Роман (Україна) «Тактична підготовка футболістів віком 11-12 років із 

використанням інтерактивних завдань», Завойський Ілля (Україна) «Місце 

кіберспорту в системі соціальних практик спорту». 

Під час роботи секції були обговорені актуальні проблеми: присвячені 

актуальним питанням спорту в концепції сталого розвитку сфери фізичної 

культури, освіти та фізичної культури дітей та молоді, організаційно-методичні 

засади різних видів спорту та оздоровчо-рекреаційної рухової активності як 

засобу забезпечення якості життя людини, формуванню здорового способу 

життя. Різноманітна тематика була спрямована на здійснення внеску молодих 

науковців в популяризацію фізичного виховання і спорту в Європі та всьому 

світі, оскільки розвиток інтелектуального та творчого потенціалу молоді має 

вирішальне значення для розвитку науково-інноваційного потенціалу держави, 

розвитку та забезпечення суспільного добробуту, а від удосконалення методик та 

засобів підготовки залежить майбутнє спорту, потенціал здорової нації, 

виховання підростаючого покоління.  

Оскільки, молода наукова спільнота ніколи не стояла осторонь вирішення 

проблем підготовки висококваліфікованих спеціалістів різних галузей, тому і 



були активними учасниками вирішення цих актуальних питань у сфері фізичної 

культури і спорту. Фахові доповіді науковці, діалоги та дискусії сприяли 

розвитку спортивної науки і подальшому вдосконаленню освіти. 

На XV Міжнародній студентській науковій конференції «Спорт та 

сучасне суспільство» було представлено 12 доповідей та 15 стендових 

доповідей.  

Роботу засідання модерували: Нагорна Вікторія (Україна), Русанова Ольга 

(Україна), Красянський Кирило (Україна) . 

Під час конференції були розкриті актуальні питання підготовки 

спортсменів, обґрунтовані шляхи та тенденції розвитку професійного, 

неолімпійського та адаптивного спорту в світі та Україні. 

Пленарне засідання за напрямом «Актуальні проблеми підготовки 

хореографів у закладах вищої освіти» модерували Соронович Ігор (Україна), 

Сосіна Валентина (Україна). 

Засідання проводилось з метою обміну новітніми знаннями та досвідом 

між провідними фахівцями світу й країни у галузі хореографії в спорті.   

Були розкриті актуальні проблеми інтеграції хореографії та спорту (Сосіна 

Валентина (Україна), Тсуджі Валерія (Україна) з активним дискусійним 

обговоренням них. Окрему увагу було присвячено історичним аспектам 

хореографічної підготовки (Плахотнюк Олександр (Україна), Верховенко Ольга 

(Україна). Представники інших країн та ЗВО розкрили особливості викладання 

хореографії в їхніх закладах освіти (Мамедов Єтібар (Азербайджан), Андрощук 

Людмила (Україна). Проблеми науково-методичних засад викладання 

хореографічних дисциплін розкривали (Козинко Лілія (Україна), Гладка 

Людмила (Україна), Безпаленко Юлія (Україна). У рамках проведення 

конференції було проведено презентацію книги «Ікони бальних танців» Бріджит 

Мейер (Канада). 

Організатори конференції створили творчу атмосферу для обміну 

сучасними науковими досягненнями у галузі хореографії загалом та хореографії 

в спорті зокрема, визначили перспективи подальшої співпраці науковців та 

педагогічних працівників різних ЗВО у відповідному напрямі. 


	16-17 листопада 2022 року в Національному університеті фізичного виховання і спорту України відбулися комплексні наукові заходи, що передбачали проведення VI Міжнародної конференції «Сталий розвиток і спадщина у спорті: проблеми та перспективи» та сат...
	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.
	Комплексні наукові заходи проводилися під патронатом Міжнародної федерації студентського спорту, Європейської асоціації студентського спорту, Міжнародної ради зі спортивної науки та фізичного виховання.
	У цьогорічній конференції брали участь представники міжнародних та всеукраїнських організацій, вчені та спортивні функціонери з 17 країн світу – України, Азербайджану, Естонії, Ізраїлю, Індії, Казахстану, Китаю, Канади, Литви, Малайзії, Німеччини, Нід...
	Із вітальним словом до учасників звернувся міністр молоді та спорту України, Олімпійський чемпіон Вадим ГУТЦАЙТ. Також свої вітання надіслали міністр освіти і науки України Сергій ШКАРЛЕТ та член Міжнародного олімпійського комітету, перший віце-презид...
	Президент Міжнародної ради зі спортивної науки та фізичного виховання, доктор філософії Урі Шефер і президент Європейської асоціації студентського спорту Адам РОЧЕК звернулись із словами подяки до організаторів за запрошення і запевнили у надійному па...
	Вітання надійшли і від виконуючого обов'язки президента Міжнародної федерації студентського спорту Леонза ЕДЕРА, президента Олімпійського комітету Республіки Польща, почесного професора НУФВСУ Анджея КРАШНІЦЬКОГО, ректора Чернівецького національного у...
	На офіційній церемонії відкриття також були присутні народний депутат України, член Комітету Верховної Ради з питань екологічної політики та природокористування та комісії НОК України «Спорт та навколишнє середовище» Едуард ПРОЩУК; директор Департамен...
	Євгеній ІМАС, ректор Національного університету фізичного виховання і спорту України, президент Спортивної студентської спілки України, голова Комісії Національного олімпійського комітету України «Спорт та навколишнє середовище», голова секції з фізич...
	Із першою пленарною доповіддю виступили ректор НУФВСУ Євгеній ІМАС та проректор Національного університету фізичного виховання і спорту України, член комісії Національного олімпійського комітету України «Спорт та навколишнє середовище» Ольга БОРИСОВА ...
	Із другою пленарною доповіддю «ГІГІЄНІЧНІ АСПЕКТИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ» виступила заступниця директора з науково-практичної роботи Державної установи «Інститут громадського здоров’я ім. О. М. Марзєєва Національної академії медичних наук України», ...
	На пленарному засіданні за напрямом «Соціальні, економічні, організаційні виміри спорту в концепції сталого розвитку» модераторами були: професор Імас Євгеній, професор Борисова Ольга, професор Футорний Сергій.
	Засідання мало різноманітну актуальну тематику з важливих наукових і практичних аспектів, в ньому взяли участь біля 20 провідних фахівців сфери фізичного виховання та спорту з 7 країн світу (Шотландія, Велика Британія, Малайзія, Індія, Китай, Польща, ...
	Доповіді були присвячені актуальним питанням сучасної спортивної науки, зокрема: спорт та навколишнє середовище: стратегічні вектори роботи комісії НОК України (Імас Євгеній, Борисова Ольга), зміна реалій і тенденцій ринку праці в гольфі та вимог до о...
	Роботу пленарного засідання за напрямом «Фізична культура та спорт дітей і молоді як складові концепції сталого розвитку» модерували професор Дутчак М. В. (Україна, НУФВСУ), професор Круцевич Т. Ю. (Україна, НУФВСУ), професор Андрєєва О. В. (Україна, ...
	В засіданні взяли участь провідні вітчизняні та зарубіжні науковці: професор Дутчак М. (Україна перший проректор Національного університету фізичного виховання і спорту України), доцент Путятіна Г. (Україна, професор Харківської державної академії фіз...
	У дискусійній панелі з короткими повідомленнями виступили професор Андрєєва О. (Україна, завідувач кафедри здоров'я, фітнесу та рекреації Національного університету фізичного виховання і спорту України), Мальцев Д. (Україна, аспірант кафедри здоров’я,...
	Під час роботи секції були обговорені актуальні проблеми: удосконалення фізичного виховання в закладах освіти в умовах сьогодення, інституційні особливості функціонування системи зайнятості у сфері активного відпочинку в Європейському союзі, термінови...
	Пленарне засідання за напрямом «Сучасні виклики розвитку спорту й освіта та досягнення цілей сталого розвитку» модерували Лідія Радченко (Україна), Олена Козлова (Україна), Георгій Коробейніков (Україна, Німеччина).
	Конференція проводилась з метою обміну новітніми знаннями та досвідом між провідними фахівцями світу й країни у галузі олімпійського спорту.
	Відповідно до програми Конференції робота заходу відбувалася у формі пленарного засідання та дискусійної панелі.
	Змістовні доповіді представили: Булатова Марія (Україна). Олімпійський рух: історія і сучасність (презентація підручника); Радченко Лідія (Україна). Культурно-освітня складова олімпійського руху в системі формування гуманітарної культури студентів Нав...
	У дискусійній панелі, доповіді, присвячені питанням олімпійської освіти представили Кроль І., Єрмолова В. (Україна), Щербашин Я. (Україна), Костюченко В. (Україна), Лимаренко Н. (Україна); питанням спортивного харчування представила Сиваш І.
	17 листопада 2022 року відбулися сателітні заходи.
	Засідання XVIII Міжнародної конференції «Актуальні проблеми спортивної медицини» модерували Шахліна Лариса (Україна), Андасова Жанар (Казахстан), Бокк Вольфганг (Україна).
	Конференція проводилась з метою обміну досвідом і новітніми знаннями та досвідом між провідними фахівцями світу й країни у галузі спортивної медицини, громадського здоров’я і фізичної терапії.
	Відповідно до програми Конференції робота заходу відбувалася у формі пленарного засідання та дискусійної панелі. (1)
	На засіданні із доповідями виступили науковці: Бокк Вольфганг (Німеччина). Сезонні виклики в умовах пандемії Сovid-19 у європейському регіоні (на прикладі Німеччини та Польщі); Радованович Драган (Сербія). Спеціальний протокол нервово-м’язової розминк...
	Доповіді зарубіжних спеціалістів були присвячені пандемії Сovid-19 у європейському регіоні (Бокк Вольфганг, Німеччина), удосконаленню системи забезпечення фізичної культури і спорту в Казахстані (Андасова Жанар, Казахстан), питанням розминки як профіл...
	Організатори конференції створили творчу атмосферу для обміну сучасними науковими досягненнями у галузі спортивної медицини і громадського здоров’я, визначили перспективи подальшої співпраці науковців з практичними співробітниками у галузі фізичної к...
	XV Міжнародну конференцію молодих вчених «Молодь та олімпійський рух» модерували: Борисова Ольга (Україна), Когут Ірина (Україна), Маринич Вікторія (Україна).
	В секційному засіданні взяли участь молоді як  вітчизняні так і зарубіжні науковці та спеціалісти різних галузей, які є сьогодні активним учасниками вирішення актуальних питань у сфері фізичної культури і спорту, з наступними доповідями: Гакман Анна (...
	Під час роботи секції були обговорені актуальні проблеми: присвячені актуальним питанням спорту в концепції сталого розвитку сфери фізичної культури, освіти та фізичної культури дітей та молоді, організаційно-методичні засади різних видів спорту та оз...
	Оскільки, молода наукова спільнота ніколи не стояла осторонь вирішення проблем підготовки висококваліфікованих спеціалістів різних галузей, тому і були активними учасниками вирішення цих актуальних питань у сфері фізичної культури і спорту. Фахові доп...
	На XV Міжнародній студентській науковій конференції «Спорт та сучасне суспільство» було представлено 12 доповідей та 15 стендових доповідей.
	Роботу засідання модерували: Нагорна Вікторія (Україна), Русанова Ольга (Україна), Красянський Кирило (Україна) .
	Під час конференції були розкриті актуальні питання підготовки спортсменів, обґрунтовані шляхи та тенденції розвитку професійного, неолімпійського та адаптивного спорту в світі та Україні.
	Пленарне засідання за напрямом «Актуальні проблеми підготовки хореографів у закладах вищої освіти» модерували Соронович Ігор (Україна), Сосіна Валентина (Україна).
	Засідання проводилось з метою обміну новітніми знаннями та досвідом між провідними фахівцями світу й країни у галузі хореографії в спорті.
	Були розкриті актуальні проблеми інтеграції хореографії та спорту (Сосіна Валентина (Україна), Тсуджі Валерія (Україна) з активним дискусійним обговоренням них. Окрему увагу було присвячено історичним аспектам хореографічної підготовки (Плахотнюк Олек...
	Організатори конференції створили творчу атмосферу для обміну сучасними науковими досягненнями у галузі хореографії загалом та хореографії в спорті зокрема, визначили перспективи подальшої співпраці науковців та педагогічних працівників різних ЗВО у в...

