
Про проведення Х Міжнародної  

наукової інтернет-конференції  

«Спорт та сучасне суспільство»  

 

3 березня 2017 року в Національному університеті фізичного виховання і 

спорту України за сприяння Міністерства освіти і науки України та Спортивного 

комітету України відбулась X Міжнародна наукова інтернет-конференція «Спорт 

та сучасне суспільство». Онлайн-трансляцію заходу проводив освітній портал 

«Педагогічна преса». 

Вперше захід провели десять років тому як відкриту студентську 

конференцію на кафедрі, а сьогодні досягнуто рівня міжнародного. 

На конференції розглянуто результати наукових досліджень з історичних, 

соціально-гуманістичних, організаційно-правових, економічних аспектів розвитку 

професійного, неолімпійського та адаптивного спорту. 

Учасниками стали представники багатьох провідних вишів України та 

Європи, а саме: Латвійської академії спортивної педагогіки, м. Рига (Латвія); 

Державного університету фізичного виховання та спорту Республіки Молдови, 

м. Кишинів (Молдова); Екологічного університету м. Бухарест (Румунія); 

Білоруського державного педагогічного університету імені Максима Танка, 

м. Мінськ (Білорусь); Львівського державного університету фізичної культури 

імені Івана Боберського, м. Львів (Україна); Харківської державної академії 

фізичної культури, м. Харків (Україна); Чернівецького національного університету 

імені Юрія Федьковича, м. Чернівці (Україна); Національного університету 

фізичного виховання і спорту України, м. Київ (Україна). 

З вітальними словами виступили: проректор з науково-педагогічної роботи 

НУФВСУ, доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор Борисова О. В.; 

віце-президент Спортивного комітету України Брикульський О. В.; ректор 

Латвійської академії спортивної педагогіки, доктор педагогічних наук, професор 

Жиденс Я.; проректор з науково-педагогічної роботи Харківської державної 

академії фізичної культури, доктор педагогічних наук, професор Ткачов С. І.; 

директор департаменту фізичного виховання і спорту факультету фізичного 



виховання і спорту Екологічного університету м. Бухарест (Румунія), доктор наук з 

фізичного виховання і спорту, професор Потоп В.; завідувач кафедри теорії спорту 

та фізичної культури Львівського державного університету фізичної культури, 

доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор Бріскін Ю. А.; завідувач 

кафедри теорії та методики фізичного виховання і спорту Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича, кандидат психологічних наук 

Наконечний І. Ю.; доцент кафедри теорії і методики фізичного виховання, 

кандидат педагогічних наук Державного університету фізичного виховання і 

спорту Республіки Молдова Карпо І. 

В рамках Конференції відбулося засідання круглого столу «Участь у 

міжнародних проектах як засіб мотивації студентів до наукової та освітньої 

діяльності», де обговорено досвід реалізації міжнародних проектів у ВНЗ; 

залучення студентів до міжнародних проектів; перспективні напрями інтеграції 

наукової та освітньої роботи студентів і науково-педагогічних працівників до 

проектної діяльності; створення та функціонування проектних офісів. 

Під час конференції відбувся відеозв’язок з учасниками програми 

академічної мобільності Еразмус+ НУФВСУ Шитіковою Є., Гулюк Н., Рибаком Д., 

Поліщуком Д., які зараз навчаються у Латвійській академії спортивної педагогіки 

(Латвія). 

В межах другої частини заходу відбулась студентська наукова конференція, 

де доповіді власних досліджень презентували представники Молдови та України. 

Усього у X Міжнародній науковій інтернет-конференції «Спорт та сучасне 

суспільство» взяло участь понад 200 осіб. Всі зацікавлені могли долучитись до 

перегляду конференції в день трансляції або згодом передивитися відео в записі на 

сайті університету та освітнього порталу «Педагогічна преса». 

За матеріалами конференції підготовлено електронну збірку наукових робіт. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


