
ПІДСУМКОВА РЕЗОЛЮЦІЯ 

 

Міжнародної онлайн конференції «Сталий розвиток і спадщина у спорті: 

проблеми та перспективи» 

 

26-27 листопада 2020 року в Національному університеті фізичного 

виховання і спорту України (далі – НУФВСУ) відбулася Міжнародна онлайн 

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

(далі – Конференція), присвячена 90-річчю НУФВСУ.  

Основні організатори Конференції – Міністерство освіти і науки України 

(далі – МОН України), Міністерство молоді та спорту України, Національний 

олімпійський комітет України (далі – НОК України) та НУФВСУ. Конференція 

проходила під патронатом Міжнародної ради зі спортивної науки та фізичного 

виховання, Європейської асоціації студентського спорту  та Міжнародної 

асоціації спортивної кінетики. 

Конференція присвячена назрілим питанням сьогодення: актуальні 

проблеми сучасного спорту, екологічна складова як фактор сталого розвитку 

сфери фізичної культури і спорту, формування ціннісних орієнтацій 

підростаючого покоління в умовах сучасної парадигми олімпійської освіти для 

сталого розвитку, роль олімпійського спорту у реалізації цілей сталого 

розвитку, оздоровчо-рекреаційна рухова активність – здоровий спосіб життя – 

здорова нація, що є дуже актуальними та важливими сьогодні як в Україні, так і 

в  світі. 

У науковому заході взяло участь понад 500 осіб із 19 країн (Бельгія, 

Білорусь, Данія, Ізраїль, Індія, Ірландія, Іран, Йорданія, Китай, Литва, Малайзія, 

Молдова, Німеччина, Польща, Румунія, Словаччина, Україна, Хорватія,  

Японія), а також ректори й провідні науковці з 17 закладів вищої освіти 

України та зарубіжжя (додаток 1), науково-педагогічні працівники, докторанти, 

аспіранти, студенти НУФВСУ. 

Широка географія учасників підтверджує актуальність теми конференції 

та розглянутих в її рамках питань. 
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Учасникам конференції надійшло відеозвернення від Голови комісії 

Міжнародного олімпійського комітету «Сталий розвиток і спадщина» Його 

Величності принца Монако Альбера ІІ.  

До учасників Конференції звернулися з вітальними словами: член 

Міжнародного олімпійського комітету, перший віце-президент Міжнародної 

асоціації легкоатлетичних федерацій, президент Національного олімпійського 

комітету України, Олімпійський чемпіон, Герой України, доктор наук з 

фізичного виховання і спорту Бубка Сергій Назарович; міністр молоді та спорту 

України, президент Національної федерації фехтування України, Олімпійський 

чемпіон  Гутцайт Вадим Маркович; заступник міністра освіти і науки України 

Вітренко Андрій Олександрович; народний депутат України, член комітету 

Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування 

Прощук Едуард Петрович; президент Європейської асоціації студентського 

спорту Адам Рочек; президент Національної асоціації фізичного виховання та 

спортивних наук, доктор Чіннаппа Редді; заступник голови державної 

екологічної інспекції України Канцурак Віктор Васильович; операційний 

директор, член правління Української професійної кіберспортивної асоціації 

Рибалко Олег; голова Комісії НОК України «Спорт та навколишнє 

середовище», президент Спортивної студентської спілки України, ректор 

НУФВСУ, професор Імас Євгеній Вікторович. 

Надійшли вітання від члена виконкому Європейського олімпійського 

комітету (ЄОК) та комісій ЄОК: «Гендерної рівності у спорті» і «Навколишнє 

середовище та спорт для всіх», президента Національного олімпійського 

комітету Польщі Анджея Крашніцького; президента Міжнародної асоціації 

спортивної кінетики Влодзимежа Старости. 

Масштаб і актуальність проблем сталого розвитку і спадщини у спорті в 

повній мірі відобразили доповіді, які прозвучали на пленарних засіданнях 

наукового заходу: «Національний університет фізичного виховання і спорту 

України: досягнення та перспективи розвитку» (професор Імас Є. В., Україна); 

«Політика Європейського союзу у розвитку спорту та освіти в сучасних 
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умовах» (керівник Генерального директорату з питань  освіти, молоді, спорту 

та культури Європейської комісії  Ів Ле Лостек, Бельгія), «Загрози, виклики та 

можливості фізичного виховання, фізичної активності і спорту – міжнародні 

перспективи» (президент Міжнародної ради зі спортивної науки та фізичного 

виховання, доктор філософії Урі Шефер, Ізраїль); «Спортивна наука України: 

сторінки історії» (почесний президент Міжнародної асоціації університетів 

фізичної культури і спорту, професор кафедри історії та теорії олімпійського 

спорту НУФВСУ Платонов В. М., Україна); «Олімпійська спадщина в 

гуманітарній освіті» (перший віцепрезидент Асоціації Європейських 

олімпійських академій, віцепрезидент НОК України, президент Олімпійської 

академії України, директор Навчально-наукового олімпійського інституту 

НУФВСУ професор Булатова М. М., Україна). 

Відповідно до програми Конференції відбулися пленарні засідання за 

напрямами: «Актуальні проблеми сучасного спорту. Екологічні питання в 

аспекті концепції сталого розвитку сфери фізичної культури і спорту», 

«Оздоровчо-рекреаційна рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова 

нація», «Система підготовки спортсменів в олімпійському спорті», 

«Формування ціннісних орієнтацій підростаючого покоління в умовах сучасної 

парадигми олімпійської освіти для сталого розвитку суспільства», «Новий 

погляд на співробітництво у сфері спорту і науки між НУФВСУ та 

спортивними федераціями в умовах пандемії COVID-19». 

На пленарних засіданнях за напрямами було представлено понад 60 

доповідей.  

Роботу пленарного засідання за напрямом «Актуальні проблеми 

сучасного спорту. Екологічні питання в аспекті концепції сталого розвитку 

сфери фізичної культури і спорту» модерували: Імас Є. В. (Україна), 

Борисова О. В. (Україна). 

На засіданні із доповідями виступили провідні вітчизняні науковці 

Дутчак М. В., Борисова О. В., Гамор Ф. Д. та зарубіжні фахівці: Йенс Сеєр 

Андерсен (Данія), Девід Кьорн (Ірландія), Кумар Раві (Індія), Красильщиков 
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Олександр (Малайзія). Дискусійну панель продовжили виступи таких 

фахівців, як: Матвєєв С. Ф., Когут І. О. (Україна), Рибак С. О. (Україна-

Словаччина), Осадча О. І. (Україна), Шинкарук О. А. (Україна), Томік Патрік 

(Словаччина), Кацуюкі Кондо (Японія), Бріскін Ю. А. (Україна), Денисова Л. В. 

(Україна), Маслова О. В. (Україна). 

Були розкриті питання сучасної концепції кадрового забезпечення сфери 

фізичної культури і спорту, представлені стратегічні напрями розвитку 

наукової діяльності Національного університету фізичного виховання і спорту 

України. Також відбулось дискусійне обговорення актуальних проблем 

управління національними спортивними організаціями, модернізації освіти та 

підготовки тренерів з гольфу, розвитку університетського спорту на практиці 

країн азійського регіону, співвідношення олімпійських цінностей під час 

локдауну у зв’язку з пандемією COVID-19, реалізації соціально-гуманістичних 

засад адаптивної фізичної культури в українському суспільстві, підвищення 

ефективності тренувальної діяльності в адаптивному спорті, 

здоров`яформування у процесі адаптивного фізичного виховання. 

Інноваційний погляд було розкрито науковою тематикою теоретико-

методичних аспектів кіберспорту, зокрема, висвітлення сучасних тенденцій в 

системі підготовки спеціалістів з кіберспорту, його становленні у соціальних 

практиках сучасного спорту та новацій використання інформаційно-

комунікаційних технологій у системі вищої освіти і спорту. 

Особливу увагу приділено ролі природоохоронних територій українських 

Карпат в системі реалізації стратегії сталого розвитку та підтримці спортивного 

руху у горах, проблематиці екологічної тріади у сучасному спорті. 

Роботу пленарного засідання за напрямом «Оздоровчо-рекреаційна 

рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова нація» модерували: 

Дутчак М. В. (Україна), Круцевич Т. Ю. (Україна), Андрєєва О. В. (Україна). 

В засіданні взяли участь провідні вітчизняні та зарубіжні науковці: 

Круцевич Т. Ю. (Україна), Ніта Бандьопадхяй (Індія), Цьось А. В. (Україна), 

Арунас Емеліановас (Литва), Ажиппо О. Ю. (Україна), Путятіна Г. М. 
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(Україна), Москаленко Н. В. (Україна), Андрєєва О. В. (Україна), Рут Лєнкова 

(Словаччина), Албу Аріана (Румунія),  Пангелова Н. Є. (Україна), Рубан В. Ю. 

(Україна), Василенко М. М. (Україна), Гакман А. В. (Україна), Ткачов С. І. 

(Україна), Базилевич Н. О. (Україна), Троценко Т. Ю. (Україна), 

Омельченко Т. Г. (Україна), Трачук С. В. (Україна), Нагорна А. Ю. (Україна),           

Троценко В. В. (Україна), Чупрун Н. Ф. (Україна), Безносюк О. О. (Україна), 

Сінякевич О. Є. (Україна). 

Під час роботи засідання були обговорені актуальні проблеми: рухова 

активність та якість життя людини у сучасному суспільстві; стратегії 

забезпечення належної якості життя з використанням оздоровчо-рекреаційних 

технологій; система фізичного виховання і здоров’я молоді; стан фізичної 

активності студентів закладів вищої освіти; використання інноваційних 

технологій у підвищенні фізичної активності школярів; механізми державно-

громадського управління соціальною відповідальністю суб’єктів системи 

оздоровчо-рекреаційної рухової активності; шляхи підвищення рівня залучення 

населення України до оздоровчо-рекреаційної рухової активності: вітчизняний 

та зарубіжний досвід; переваги рухової активності для здоров'я людини; 

особливості використання оздоровчо-рекреаційної рухової активності для осіб 

різного віку. 

Роботу пленарного засідання за напрямом «Система підготовки 

спортсменів в олімпійському спорті» модерували: Платонов В. М. (Україна), 

Павленко Ю. О. (Україна), Козлова О. К. (Україна).  

У засіданні взяли участь провідні вітчизняні та зарубіжні науковці: 

Козлова О. К. (Україна), Костюкевич В. М. (Україна), 

Коробейніков Г. В. (Україна), Манолакі В. В. (Молдова), Го Пенчен (Китай), 

Сушко Р. О. (Україна), Ношадха Сем  (Україна, Іран), Ніколаєнко В. В., 

Чопілко Т. Г. (Україна), Мітова О. О. (Україна), Сиваш І. М. (Україна), 

Дорофєєва Т. І. (Україна), Кравченко Т. П. (Україна), Улан А. М. (Україна), 

Єременко О. А. (Україна).  
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Під час засідання були розкриті актуальні питання: змагальна 

діяльність легкоатлетів високої кваліфікації в системі річної підготовки: 

сучасний стан, проблеми і перспективи; програмування тренувального процесу 

спортсменів командних ігрових видів спорту; науково-методичний супровід 

збірних команд України з олімпійських видів боротьби; вікова динаміка росту 

майстерності у дзюдо; науково-методичний супровід підготовки спортсменів 

Китаю з веслування на каное; соціально-психологічні проблеми розвитку 

жіночого спорту; угоди в міжнародному спортивному арбітражі. 

Під час дискусійної панелі приділено увагу індивідуалізації спеціальної 

фізичної підготовки арбітрів високої кваліфікації у футболі, особливостям 

раціонального харчування у художній гімнастиці, стану та перспективам 

розвитку лижного спорту в Україні, стресостійкості спортсменів у підготовці і 

змагальній діяльності, моторній асиметрії провідних фехтувальників світу, 

причинам та наслідкам форсування підготовки юних спортсменів. 

Організатори напряму створили творчу атмосферу для обміну сучасними 

науковими надбаннями у сфері підготовки спортсменів в олімпійському спорті. 

Учасники визначили шляхи вирішення зазначених актуальних питань та 

впровадження результатів наукових досліджень в практику діяльності освітніх, 

наукових та спортивних організацій.   

Роботу пленарного засідання за напрямом «Формування ціннісних 

орієнтацій підростаючого покоління в умовах сучасної парадигми олімпійської 

освіти для сталого розвитку суспільства» модерували:  Булатова М. М. 

(Україна), Передерій В. В. (Україна), Гуслістова І. Й. (Білорусь).  

Зі змістовними доповідями на засіданні виступили: Булатова М. М. 

(Україна), Гуслістова І. Й. (Білорусь), Вацеба О. М. (Україна), 

Томенко О. А. (Україна), Петрова О.Ю. (Україна), Завадська Л. А. (Україна), 

Радченко Л. О. (Україна), Кучерявий О. М. (Україна), Огнистий А. В. (Україна), 

Ажипо Л. М. (Україна), Таран Л. М. (Україна), Галан Я. П. (Україна), 

Воропай С. М. (Україна), Щербашин Я. С. (Україна), Лях-Породько О. О. 
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(Україна), Дьоміна А. А. (Україна), Єрмолова В. М. (Україна), Кроль І. М. 

(Україна). 

Під час обговорення доповідей, особливий інтерес серед яких викликали  

доповіді Булатової М. М. «Політика МОК у збереженні олімпійської 

спадщини», Вацеби О. М. «Збереження олімпійської спадщини для сталого 

розвитку суспільства», Галана Я. П. «Патріотичне виховання в процесі 

олімпійської освіти дітей» та Радченко Л. О. «Історичні, організаційні та 

методологічні засади культурно-освітньої складової сучасного олімпійського 

руху», учасники засідання відзначили, що олімпійський  спорт є важливим  

напрямом сталого соціально-економічного розвитку країни, сприяє  

підвищенню іміджу країни у світовому співтоваристві, виховує у її громадян, 

передусім у молоді, почуття патріотизму та гордості за свою державу.  

         Учасники секції під час дискусії прийшли висновку, що рішення 

серйозних проблем, пов'язаних зі сталим розвитком, не може бути забезпечено 

виключно за рахунок політичних домовленостей, заходів фінансового 

стимулювання і технологічних рішень. Для цього потрібні радикальні зміни 

менталітету і принципів, що лежать в основі дій кожної особистості, перегляд 

ставлення до оточуючих, а також взаємини з екосистемами, що забезпечують 

життєдіяльність людини. Для побудови більш справедливого, мирного та 

сталого світового співтовариства кожна окрема людина і суспільство повинні 

бути озброєні знаннями, навичками і ціннісними орієнтирами, а також володіти 

чітким розумінням того, як домогтися подібних змін. Саме у вирішенні  цих 

питань  олімпійській освіті належить відіграти одну з провідних ролей. 

На пленарному засіданні за напрямом «Новий погляд на співробітництво 

у сфері спорту і науки між НУФВСУ та спортивними федераціями в умовах 

пандемії COVID-19» було окреслено напрями діяльності НДІ НУФВСУ як 

наукового підрозділу університету та сучасні виклики спортивної науки, освіти, 

суспільства в умовах пандемії COVID-19. Актуальним питанням було 

представлення сталого досвіду співпраці федерацій з видів спорту з 

НДІ НУФВСУ.  
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У доповідях були окреслені роль і місце Науково-дослідного інституту 

НУФВСУ на шляху інтеграції наукових досліджень в освітній простір 

університету та підготовку спортсменів (Когут І. О., Маринич В. Л., Україна), 

контроль показників спеціальної працездатності веслувальників-академістів 

протягом річного циклу підготовки (Очеретько Б. Є., Україна), вікові 

особливості стану опорно-рухового апарату спортсменів з урахуванням їх 

ігрового амплуа (на матеріалі гандболу (Горенко З. А., Україна), біохімічні 

методи досліджень у практиці підготовки спортсменів (на прикладі гандболу) 

(Ковельська А. В., Україна), визначення рівня спортивної майстерності 

методом електроенцефалографії (Тукаєв С. В., Україна). 

У дискусіях щодо обговорення співпраці федерацій за видами спорту та 

кафедр університету з НДІ НУФВСУ взяли участь Бакарасєв О. М., старший 

тренер штатної збірної команди України з веслування академічного, 

Васько Ю. В., лікар збірних команд України з велосипедного спорту і стрибків 

у воду, Владико С. В., президент Асоціації футзалу України, Гарагуля І. В., 

віцепрезидент Федерації академічного веслування України,  президент 

Херсонської федерації академічного веслування, Коваль С. А., виконавчий 

директор Федерації хокею України, Петрушевський Є. І., віцепрезидент 

Федерації гандболу України, Підгірний Р. В., головний тренер штатної збірної 

команди України з велосипедного спорту (трек), Соронович  І. М., президент 

клубу спортивного танцю Супаданс, Тамуз Хадер, голова правління 

Української федерації флорболу, Уманець Н. Д., виконавчий директор 

Федерації України зі стрибків у воду, Шльонська О. Л., головний тренер 

жіночої команди НУФВСУ з волейболу, Щербина Д. В., головний лікар 

штатної збірної команди України з футзалу. 

Організатори секції створили творчу атмосферу для обміну сучасними 

науковими напрацюваннями у сфері фізичної культури та спорту, визначили 

перспективи подальшої співпраці стейкхолдерів. 
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Враховуючи вищезазначене, Міжнародна онлайн конференція «Сталий 

розвиток і спадщина у спорті: проблеми та перспективи» підтримує ініціативу 

МОН України, Міністерства молоді та спорту України, НОК України та 

НУФВСУ щодо проведення цього наукового заходу. 

Учасники Конференції вважають за необхідне: 

1. Окреслити основні проблемні питання та визначити методологічні 

засади екологічної концепції розвитку фізкультурно-спортивної 

інфраструктури в Україні з подальшою імплементацією їх в  інформаційний та 

освітній простір. 

2. Розробити і впровадити в систему викладання спеціалізованих 

дисциплін методологічні основи формування екологічної культури для 

здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) та другому 

(магістерському) рівнях. 

3.  Удосконалити зміст навчального матеріалу предметів для учнів 

закладів загальної та спеціалізованої освіти у напрямі підвищення рівня їх 

теоретичних знань та практичних умінь щодо здійснення здоров`яформуючої 

діяльності та протекції організму від дії екозалежних патологічних чинників. 

4. Ініціювати розробку методик підготовки спортсменів з кіберспорту в 

поєднанні з методиками розвитку рухових якостей, що сприятиме підвищенню 

результатів та збереженню здоров’я. 

5. Налагодити співпрацю з міжнародними організаціями, які мають 

практичний досвід будівництва і реконструкції фізкультурно-спортивних 

споруд для ознайомлення з сучасними технологіями експлуатації та 

менеджменту даних об’єктів. 

6. Залучити фахівців ІТ-технологій до обговорення і співпраці щодо 

оновлення існуючого інформаційного простору України у напрямі здійснення 

природоохоронної діяльності, популяризації екологічної освіти та активності у 

сфері фізичної культури і спорту. 

7. Сприяти реалізації соціального проєкту «Активні парки – локації 

здорової України», що дозволить трансформувати міські парки у зони 
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активного відпочинку, та залученню спортивних аніматорів з числа студентів 

НУФВСУ, які здобувають ступінь бакалавра за спеціальністю «Фізична 

культура і спорт» для  реалізації сучасних інноваційних видів рухової 

активності для різних верств населення. 

8. Продовжити дослідження, спрямовані на обґрунтування та розробку 

комплексу релевантних показників для оцінки рівня фізичного здоров'я різних 

груп населення, систематизувати накопичений емпіричний та теоретичний 

матеріал з питань оздоровчо-рекреаційної рухової активності, обґрунтування 

сучасних методологічних концептів її пізнання. 

9. Обґрунтувати теоретичні засади та технології формування, підтримки 

та задоволення інтересу людини до оздоровчо-рекреаційної рухової активності; 

узагальнити практичний досвід та інтегральне осмислення сутності процесів 

залучення населення до оздоровчо-рекреаційної рухової активності; створити 

банк ідей з популяризації оздоровчо-рекреаційної рухової активності різних 

груп населення. 

10. Сприяти формуванню ціннісного ставлення юнацтва і молоді до 

власного здоров'я, покращення їх фізичної підготовленості з урахуванням 

вимог майбутньої професійної діяльності.  

11. Здійснювати широку популяризацію результатів наукових досліджень 

щодо результат орієнтованості програм оздоровчо-рекреаційної рухової 

активності на якість та задоволеність життям населення України, зокрема осіб 

похилого віку, 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. 

12. Популяризувати заходи з підвищення рухової активності з метою 

утвердження національної ідеї соціальної активності, фізично здорової та 

духовно багатої особистості, збільшення кількості масових заходів  

(спортивних івентів, фітнес-конвенцій, майстер класів тощо), сприяти 

поліпшенню їх якості та збільшення кількості залучених учасників. 
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13. Сприяти обґрунтуванню ефективних механізмів державно-

приватного партнерства в інвестуванні розвитку вітчизняної фітнес-індустрії.  

14. Ініціювати запровадження загальнонаціонального моніторингу 

населення стосовно рівня залученості до фізичної активності. 

15. Створити передумови для підвищення якості організації та 

забезпечення підготовки спортсменів  в умовах глобальної пандемії COVID-19; 

16. Створити умови для обміну сучасними науковими надбаннями у сфері 

підготовки спортсменів в олімпійському спорті і впровадження сучасних 

наукових знань в практику діяльності освітніх, наукових та спортивних 

організацій.   

17. Здійснювати широку популяризацію результатів наукових досліджень з 

питань підготовки спортсменів в олімпійському спорті на науково-практичних 

семінарах, конференціях, круглих столах 

18. Активізувати діяльність організацій, причетних до олімпійського руху 

та олімпійської освіти, зі збереження етичних, соціальних та культурних 

цінностей олімпійського спорту та введення основних принципів і цінностей 

олімпізму до  національних програм фізичного виховання  закладів загальної 

середньої та вищої освіти; інтегрувати спадщину олімпійського руху в процес 

викладання загальноосвітніх предметів закладів загальної середньої освіти. 

19. Здійснювати широку популяризацію результатів наукових досліджень з 

питань олімпійського спорту та олімпійської освіти на науково-практичних 

семінарах, конференціях, круглих столах.  

20. Сприяти  розробці та впровадженню нових педагогічних технологій 

для реалізації олімпійської освіти в процесі формальної, неформальної та 

інформальної освіти  особистості, що відповідає як нагальним вимогам і 

викликам сучасності, так і закладають підґрунтя для формування свідомості 

нинішніх і прийдешніх поколінь, які розглядатимуть державу  як запоруку 

власного особистісного розвитку, що спирається на ідеї гуманізму, соціального 

добробуту, демократії, свободи, національної гідності, толерантності, 

виваженості, відповідальності, здорового способу життя, готовності до змін, які 
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мають вирішальне значення в розвитку ціннісної системи людини у 

суспільстві сталого розвитку. 

21. Налагодити співпрацю НДІ НУФВСУ зі спортивними федераціями, 

іншими громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості 

задля здоров’я спортсменів і їх успішних виступів на змаганнях. 

22. Запропонувати моделі співпраці НДІ НУФВСУ зі спортивними 

федераціями задля науково-методичного забезпечення підготовки спортсменів 

національних збірних команд України та кафедрами університету з метою 

інтеграції наукових досліджень в освітній простір. 

23. Опублікувати матеріали Конференції у виданні «Sport Mont»,  

представленому у наукометричній базі Scopus, та у журналах «Теорія і 

методика фізичного виховання і спорту», «Наука в олимпийском спорте». 

 

Учасники Конференції висловлюють щиру вдячність Оргкомітету 

Міжнародної онлайн-конференції «Сталий розвиток і спадщина у спорті: 

проблеми та перспективи», безпосередньо ректорату і всьому колективу 

Національного університету фізичного виховання і спорту України, на базі 

якого проходив цей науковий форум, за велику роботу з його підготовки та 

успішне проведення. 

Учасники форуму вносять пропозицію провести V Міжнародну 

конференцію «Сталий розвиток і спадщина у спорті: проблеми та 

перспективи» на базі Національного університету фізичного виховання і 

спорту України за участю науковців та провідних фахівців сфери фізичної 

культури і спорту з різних регіонів України, країн ближнього та дальнього 

зарубіжжя у листопаді 2021 року (Київ, Україна).  
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Додаток 1 

 

Заклади вищої освіти України, які були представлені на 

Міжнародній конференції «Сталий розвиток і спадщина у спорті: 

проблеми та перспективи» 

ЗВО України 

1. Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського 

2. Волинський національний університет імені Лесі Українки 

3. Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький 

державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» 

4. Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса 

Шевченка, кафедра педагогіки та психології 

5. Львівський державний університет фізичної культури імені Івана 

Боберського 

6. Національний університет фізичного виховання  і спорту України  

7. Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту 

8. Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка 

9. Харківська державна академія фізичної культури 

10.Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 

 

Іноземні ЗВО 

 

1. Державний університет фізичного виховання і спорту Республіки 

Молдова 

2. Литовський спортивний університет 

3. Науковий Університет Малайзії 

4. Національний технологічний інститут (м. Варангал, Індія) 

5. Університет НІХОН, коледж спортивних наук (Японія) 

6. Пряшівський університет в Пряшеві (м. Пряшів, Словаччина) 

7. Університет Олександра Іоана Куза (м. Ясі, Румунія) 

http://vnu.edu.ua/uk

