
 

26-27 листопада 2020 року в Києві в Національному університеті фізичного 

виховання і спорту України відбудеться Міжнародна онлайн конференція «Сталий 

розвиток і спадщина у спорті: проблеми та перспективи». 

Основними організаторами конференції є Міністерство освіти і науки 

України, Міністерство  молоді та спорту України, Національний олімпійський комітет 

України та Національний університет фізичного виховання і спорту України.  

 

НАУКОВІ НАПРЯМИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

1. Сучасні екологічні питання в аспекті концепції сталого розвитку сфери 

фізичної культури і спорту. Актуальні проблеми сучасного спорту. 

2. Формування ціннісних орієнтацій підростаючого покоління в умовах 

сучасної парадигми олімпійської освіти.  

3. Олімпійський спорт у реалізації цілей сталого розвитку: інтеграція науки і 

практики. 

4. Оздоровчо-рекреаційна рухова активність – здоровий спосіб життя – 

здорова нація. 

 

Мови конференції: українська, англійська, російська.  

 

Матеріали конференції (статті) після рецензування будуть опубліковані в 

спецвипуску  журналу «Теорія і методика фізичного виховання і спорту». Вимоги 

до оформлення статей за посиланням: http://tmfvs-journal.uni-

sport.edu.ua/about/submissions#onlineSubmissions  

Статті надсилати на е-mail: aspir_nufvsu@ukr.net 

 

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 

 

Борисова Ольга Володимирівна,  

проректор з науково-педагогічної роботи НУФВСУ 

Денисова Лоліта Вікторівна,  

завідувач відділу докторантури та аспірантури НУФВСУ 

Телефон: + (380 44) 289 40 92 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ УКРАЇНИ 

 

Міжнародна  конференція  

«Сталий розвиток і спадщина у спорті: 
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26-27 листопада 2020 року 
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Додаток 1 

З А Я В К А 

учасника Міжнародної конференції  

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

26-27 листопада 2020 року 

  

 

 

1. Прізвище, ім’я, по-батькові  

2.  2. Місце роботи: заклад вищої освіти, кафедра  

3. Місце навчання (для докторантів, аспірантів): 

заклад вищої освіти, кафедра 

 

4. Посада  

5. Науковий ступінь, вчене звання  

6. Назва статті (за наявністю)  

7. Назва доповіді (за наявністю)  

8. Форма участі у конференції 

(поставити позначку  «+») 

Доповідь  

Доповідь, стаття  

Тільки стаття  

9. Телефони (робочий, мобільний)  

10. E-mail  


