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

VІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція
«ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ, СПОРТ ТА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ: ДОСВІД, ПРОБЛЕМИ,
ПЕРСПЕКТИВИ» (У ЦИКЛІ АНОХІНСЬКИХ ЧИТАНЬ)
11 грудня 2020 року
м. Київ
Київський університет імені Бориса Грінченка запрошує взяти участь у VІІІ Всеукраїнській
науково-практичній конференції «ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ, СПОРТ ТА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ:
ДОСВІД, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ» (У ЦИКЛІ АНОХІНСЬКИХ ЧИТАНЬ) науковопедагогічних працівників закладів вищої освіти, освітян закладів загальної середньої освіти,
аспірантів і здобувачів, студентів, молодих вчених.
Напрями роботи конференції:
1. Філософські, організаційні, соціально-економічні і правові засади розвитку фізичної
культури та спорту.
2. Сучасні здоров’язбережувальні, рекреаційні і фітнес-технології.
3. Інноваційні підходи організації фізичного виховання різних груп населення.
4. Медико-біологічні, фізіологічні, психологічні аспекти підготовки спортсменів.
5. Олімпійський, професійний, адаптивний спорт.
6. Інформаційні і медіа технології в спорті. Кібер-спорт.
7. Фізична терапія та ерготерапія.
8. Сучасні підходи професійної підготовки фахівців у галузі фізичного виховання і спорту.
Формат проведення конференції: онлайн (Zoom)
Вхід за посиланням:
https://zoom.us/j/96444983416?pwd=NU5wYzFNeVZKcEJVQWJaNm5iczI1Zz09
Ідентифікатор конференції: 964 4498 3416
Код доступу: 084613
Порядок роботи конференції:
Відкриття конференції
Пленарне засідання

10.00 – 10.30
10.30 – 13.00

Перерва

13.00 – 13.30

Секційні засідання
13.30 – 15.30
Секція 1 «Дистанційне навчання у сучасному освітньому просторі галузі ФКіС»
Секція 2 «Здоров’я людини у сучасному суспільстві: фітнес, велнес-технології та
фізична реабілітація»
Секція 3 «Спорт і фізичне виховання у ХХІ столітті»
Закриття конференції

15:30 – 16:00

Результатом конференції має стати обговорення актуальних теоретичних та практичних
аспектів підготовки фахівців з фізичної культури та фізичної реабілітації, а також публікація
результатів досліджень, видання сертифікатів кожному учаснику конференції.
Для участі у конференції просимо до 08 грудня 2020 року заповнити РЕЄСТРАЦІЙНУ
ФОРМУ учасника конференції (http://fzfvs.kubg.edu.ua/) із зазначенням форми участі (доповідь,
гість, публікація статті). Участь у конференції – безкоштовна.

Організаційний комітет надає можливість учасникам конференції висвітлити результати
наукової діяльності у фаховому виданні «Спортивна наука та здоров’я людини». З вимогами до
публікації статей можна ознайомитись на сторінці журналу: www.sporthealth.kubg.edu.ua

КОНТАКТИ:
Адреса: м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 13-Б, Факультет здоров’я, фізичного виховання і
спорту, Київський університет імені Бориса Грінченка
Відповідальна особа: Ярмолюк Олена Володимирівна, заступник декана з наукової роботи та
менеджменту міжнародних проектів
Тел.: (063) 289-9-289
E-mail: o.yarmoliuk@kubg.edu.ua
Оргкомітет конференції
РЕЄСТРАЦІЙНА ФОРМА
учасника VIІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції
«Фізичне виховання, спорт та здоров’я людини: досвід, проблеми, перспективи»
(у циклі Анохінських читань)
Прізвище, ім’я, по батькові
Місто, країна
Науковий ступінь
Вчене звання
Місце роботи / навчання
(повна назва організації)
Посада
Контактний телефон
Електронна пошта
Форми участі у конференції
(позначте +)

Назва доповіді
Запланована секція (напрям)
(позначте +)

Усна доповідь + публікація статті
Тільки усна доповідь
Тільки публікація статті
Гість (участь без доповіді та публікації)
1. Філософські, організаційні, соціально-економічні
і правові засади розвитку фізичної культури та
спорту.
2. Сучасні здоров’язбережувальні, рекреаційні і
фітнес-технології.
3. Інноваційні підходи організації фізичного
виховання різних груп населення.
4. Медико-біологічні, фізіологічні,
психологічні аспекти підготовки
спортсменів.
5. Олімпійський, професійний, адаптивний
спорт.
6. Інформаційні і медіа технології в спорті.
Кібер-спорт.
7. Фізична терапія та ерготерапія.
8. Сучасні підходи професійної підготовки
фахівців у галузі фізичного виховання і
спорту

