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НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ УКРАЇНИ 

 

 

XІ Міжнародна конференція молодих вчених 

«Молодь та олімпійський рух»  

11-12 квітня 2018 року 
 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

 

11-12 квітня 2018 року в Києві в Національному університеті фізичного 

виховання і спорту України відбудеться XІ Міжнародна конференція 

молодих вчених «Молодь та олімпійський рух». 

 

НАУКОВІ НАПРЯМИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

– Правові, соціально-економічні, екологічні та організаційно-

управлінські основи олімпійського спорту.  

– Олімпійська освіта в системі виховання дітей і молоді: досвід, 

проблеми та перспективи. Історичні аспекти олімпійського руху. 

– Сучасні підходи до підготовки спортсменів. 

– Медико-біологічні аспекти олімпійського спорту. 

– Паралімпійський та дефлімпійський спорт. Спеціальні Олімпіади. 

– Спорт для всіх. 

– Сучасні аспекти спортивної медицини. Фізична терапія та 

ерготерапія. 

 

Для участі у конференції необхідно надіслати заявку (додаток 1) та 

тези, оформлені відповідно до вимог (додаток 2), на електронну адресу 

aspir_nufvsu@ukr.net  до 16 березня 2018 року. 

 

Матеріали конференції (тези) після рецензування будуть представлені в 

електронному збірнику конференції  на сайті  Національного університету 

фізичного виховання і спорту України (www.uni-sport.edu.ua).  

Кожний учасник отримує сертифікат. 

 

Контактна інформація: 

Національний університет фізичного виховання і спорту України 

Адреса: вул. Фізкультури, 1, м. Київ, Україна, 03150. 

 

Денисова Лоліта Вікторівна,  

завідувач відділу докторантури та аспірантури НУФВСУ. 

Телефон: + (380 44) 289 40 92 

E-mail: aspir_nufvsu@ukr.net 

http://www.uni-sport.edu.ua/


Додаток 1 
 

З А Я В К А 

учасника XІ Міжнародної конференції молодих вчених 

  

«МОЛОДЬ ТА ОЛІМПІЙСЬКИЙ РУХ» 

 11-12 квітня 2018 року 

 

 

1. Прізвище, ім’я, по-батькові  

2. Місце роботи (повністю)  

3. Посада  

4. Науковий ступінь, вчене звання  

5. Назва тез доповіді  

6. Науковий напрям, в рамках якого планується 

доповідь (публікація тез) 
 

7. Форма участі 

(поставте позначку  «+») 

Публікація + доповідь  

Тільки публікація   

8. Потреба у поселенні (гуртожиток НУФВСУ)  

9. Телефони (робочий, мобільний)  

10. E-mail  



 

Додаток 2 

 

 

 

Вимоги до оформлення тез 

 

Матеріали подаються українською, російською (для іноземних громадян) 

або англійською мовами. 

 

Обсяг тез – до 2-х сторінок друкованого тексту формату А4. 

Текстовий редактор: Microsoft Word. 

Поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, ліве - 20 мм, праве - 20 мм. 

Шрифт: Times New Roman, розмір – 12 пт, міжрядковий інтервал – 

одинарний, вирівнювання по ширині сторінки. Абзацний відступ 10 мм. 

Структура тез: 

- напрям конференції; 

- назва тез – великими літерами, шрифт напівжирний з вирівнюванням 

по ширині сторінки; 

- прізвище та ініціали – малими літерами; 

- назва організації, місто, країна – малими літерами; 

- обов’язкові розділи: вступ, мета, методи, результати дослідження та їх 

обговорення, висновки; 

- список літератури – алфавітний (до 5 джерел).  

 

Оргкомітет конференції залишає за собою право на редагування, скорочення 

та відхилення матеріалів, зміст та структура яких не відповідатимуть 

вказаним вимогам. 

 

  

 


