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Вельмишановні колеги!

Запрошуємо вас взяти участь у науково-практичній конференції з міжнародною 
участю «Актуальні проблеми медичного забезпечення спорту високих досягнень», 
яка відбудеться 07-08 листопада 2018 року на базі Сумського державного 
університету (посвідчення УкрНТІ №183 від 02.07.2018).

ПРОГРАМНІ ПИТАННЯ

• Значення спортивної медицини при підготовці спортсменів до участі у важливих 
міжнародних змаганнях
• Особливості медичного забезпечення елітних спортсменів
• Нові досягнення в діагностиці та лікуванні порушень опірно-рухового апарату, інших 
органів та систем у спортсменів
• Проблеми фармакологічного супроводу тренувальної та змагальної діяльності
• Питання антидопінгового регулювання
• Сучасні аспекти мануальної та інструментальної фізіотерапії
• Інноваційні технології в спортивній психології
• Сучасний стан, шляхи та перспективи впровадження в практику рекомендованих МОЗ 
України міжнародних клінічних протоколів зі спортивної медицини



Офіційні мови конференції -  українська, російська, англійська. До участі запрошуються
тренери, спортивні лікарі, науковці, реабілітологи, масажисти та інші зацікавлені

спеціалісти.

В рамках конференції планується також проведення

• майстер-класів з ранньої діагностики кінезіологічних порушень, 
кінезіотейпування та ефективного передтренувального розігріву від 
провідних тренерів-реабілітологів національної збірної команди України з 
легкої атлетики та іноземних спеціалістів.

• виставки спортивного та фізіотерапевтичного обладнання
• екскурсії до центру спортивної медицини та інших спортивних підрозділів 

Сумського державного університету

ПИТАННЯ ОПЛАТИ

•Участь в конференції без отримання сертифікату та публікація тез безкоштовні.

•Участь з отриманням сертифікату (12 годин) та матеріалів учасника - 150 гривень.

• Детальнішу інформацію про майстер-класи буде повідомлено після 20 вересня та 
буде вказано на сайті конференції ЬІір://8рогісопТтей.8ит(1и.ейи.иа (та 
Ьир://зрогІтеії.зит<іи.ес1и.иа).

ПОСЕЛЕННЯ ДО ГОТЕЛЮ СУМДУ ОЛІМПІЙСЬКИЙ

На даний час ціна у готелі СумДУ Олімпійський складає 400 гривень за двомісний 
номер (200 гривень за особу), 460 гривень - тримісний (120 гривень за особу), номер люкс 
600 гривень. Контактний телефон готелю - 0542665065. Про необхідність бронювання 
місць просимо заздалегідь повідомити оргкомітет за електронною адресою 
5роПтеб@теб.5итс1и.е(іи.иа .

ПРАВИЛА ПУБЛІКАЦІЇ ТЕЗ

Робота має бути новою, актуальною, висвітлювати конкретні питання з тематики 
конференції. Обсяг тез має складати 2000 - 6000 знаків. Рукопис верстається у редакторі 
М8 \УОКЕ> у форматі А4. Шрифт Т ітез К отап 12 кегль з міжрядковим інтервалом 
1,5. Поля: верхнє, нижнє та ліве —1,5, праве -2,0. Тези мають містити наступні розділи: 
вступ, матеріали та методи, результати та їх обговорення, висновки. Розміщення 
малюнків, таблиць, схем при публікації тез не допускається. Тема вказується 
заголовними літерами напівжирним шрифтом, другий рядок - прізвище та ініціали 
авторів, третій рядок - місце роботи. Приклад оформлення теми та зазначення авторів:

ПОШИРЕНІСТЬ ВЕГЕТАТИВНИХ ПОРУШЕНЬ У ЛЕГКОАТЛЕТІВ-
ОЛІМПІЙЦІВ

Атаман Ю.О., Мудренко І.Г.
Сумський державний університет
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