КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА
Факультет здоров’я, фізичного виховання і спорту

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Запрошуємо Вас взяти участь у
Міжнародній науково-практичній конференції
«ЗДОРОВ’Я, ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ І СПОРТ:
ПЕРСПЕКТИВИ ТА КРАЩІ ПРАКТИКИ»,
яка відбудеться 15 травня 2018 року
Напрями роботи конференції:
• Підготовка спортсменів у сучасному спорті, проблеми олімпійського руху.
• Фізичне виховання різних груп населення, туризм та фізична активність.
• Сучасні здоров’язбережувальні та фітнес-технології.
• Біомеханіка, фізіологія спорту.
• Спортивна психологія.
• Фізична терапія та ерготерапія.
Порядок роботи конференції:
09:00-09:50
10:00-10:15
10:15-13:00
13:00-13:50
14:00-16:20
16:30-17:00

Реєстрація учасників конференції.
Відкриття конференції
Пленарне засідання
Перерва на обід
Робота секцій та майстер-класів
Закриття конференції

Робочі мови конференції: українська, англійська.
Для участі у конференції просимо до 15 березня 2018 року
заповнити реєстраційну форму учасника конференції та на електронну адресу оргкомітету
o.spesyvykh@kubg.edu.ua надіслати:
1. Відскановану копію квитанції про сплату оргвнеску.
Оргвнесок – 180 грн., сплачують усі учасники (передбачає часткове покриття організаційних витрат на
проведення конференції, у т.ч. видання програми конференції, друк сертифікатів учасників, технічну
підтримку заходу тощо) Кошти переказувати на рахунок Київського університету імені Бориса
Грінченка – код ЄДРПОУ 02136554, Р/р № 31557241148659 ГУДКУ в м.Києві, код банку 820019 з
позначкою «Оргвнесок на проведення конференції».
ПРИМІТКА. Витрати, пов’язані з перебуванням на конференції (проїзд, проживання тощо),
оплачуються учасниками за власний рахунок або за рахунок сторони, що відряджає).

Учасники конференції можуть опублікуватся:
• У науковому журналі Київського університету імені Бориса Грінченка «Педагогічний процес:
теорія і практика», який включено ВАК України до переліку наукових фахових видань України.
Пропозиція щодо публікації статті надійде автору після наукового рецензуваня.
Вимоги до оформлення, вартість друку статей у науковому журналі «Педагогічний процес:
теорія і практика».
Видання наукового журналу планується після проведення конференції.
• В електронному збірнику матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Здоров’я,
фізичне виховання і спорт: перспективи та кращі практики».
Оргкомітет залишає за собою право відхиляти статті / тези доповідей, які не відповідають вище
зазначеним вимогам, тематиці конференції і не містять наукової новизни.
Вимоги до оформлення, вартість друку статей / тез доповідей в електронному збірнику
матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Здоров’я, фізичне виховання і спорт:
перспективи та кращі практики».
Видання електронного збірника планується до початку конференції.

КОНТАКТИ:
Адреса: м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 13-Б, Факультет здоров’я фізичного виховання і спорту,
Київський університет імені Бориса Грінченка
Тел.: (044) 485-21-37
E-mail: o.spesyvykh@kubg.edu.ua
Оргкомітет конференції

