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ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

1.Теоретико-методичні, історичні,
соціально-економічні аспекти фізичного
виховання і спорту, рекреації, валеології та
фізичної реабілітації.

2.Нетрадиційні і сучасні системи та методи
оздоровлення.

3.Інноваційні підходи до підвищення рівня
здоров’я і формування здорового способу
життя різних груп населення.

4.Сучасні інформаційні технології у
формуванні професійних компетентностей
майбутніх фахівців з фізичної культури і
спорту.

5.Професійне здоров’я і адаптивна фізична
культура

Військово-патріотичне виховання сучасної
молоді засобами фізичного виховання і спорту.

.
6.

ОПУБЛІКУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ

КОНФЕРЕНЦІЇ

Заявки на участь у конференції, сканкопію
квитанції про оплату та матеріали до збірника
наукових праць надсилати на електронну адресу:
olminchuk@gmail.com до 20 травня 2022 року. В
квитанції вказати призначення платежу: за участь
у конференції.

Вимоги до оформлення: ім’я та прізвище
автора та співавторів, науковий ступінь, вчене
звання, прізвище та ініціали наукового керівника,
повна назва навчального закладу (вгорі справа);
назва роботи (по центру, великими літерами,
шрифт жирний); постановка проблеми, аналіз
останніх досліджень і публікацій, виклад
основного матеріалу, висновки і перспективи
подальших розвідок, використані джерела
відповідно загальноприйнятих вимог до
бібліографічного опису наукової літератури
(ДСТУ 8302:2015). Обсяг тексту – від 4 сторінок.
Шрифт 14 pt, інтервал 1,5 у форматі WORD; поля:
ліве – 30мм, праве – 15мм, верхнє і нижнє – 20мм.

Статті, які не відповідають вимогам,
опубліковані не будуть. За зміст, достовірність та
доброчесність поданих до друку наукових даних
відповідальність несуть автори та наукові
керівники.

Організаційний внесок за участь у
конференції складає 50 грн. і використовується на
часткове покриття витрат з підготовки та
проведення конференції, створення макета
електронного збірника наукових праць.
Електронний збірник та сертифікат будуть
надіслані на електронну пошту.

Грошові перекази слід надсилати на картку
Приватбанку № 5168 7573 4899 1482 на ім’я
Сундукової Ірини В’ячеславівни.

Телефони для довідок: +38-0966659679;
+38-0662490271 Мінчук Олена Леонідівна.
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