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ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Запрошуємо Вас взяти участь у ХVІІ науково-методичній конференції «ФІЗИЧНЕ
ВИХОВАННЯ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ», яка відбудеться 16-17 червня 2022 року
в місті Києві за адресою: пр-т. Любомира Гузара, 1, Національний авіаційний університет,
спорткомплекс НАУ.
Програма конференції планується за такими напрямами:
- Гуманістичні ідеали та цінності олімпізму, олімпійська освіта в сучасному суспільстві (з
питань історії, філософії, психології, соціології, етики, естетики, екології).
- Науково-методичні та організаційні основи фізичного виховання у непрофільних ВНЗ
(пріоритети, перспективи, проблеми організації та методики викладання).
- Фізичне виховання студентів спеціальних медичних груп у сучасному контексті
(оздоровчий вплив фізичного виховання).
- Проблеми оздоровчої та спортивної підготовки у період війни.
- Ідентифікація педагогіки рухової активності.
- Інтелектуальні та мистецькі види спорту в контекстах сучасної ситуації в світі.
Для участі в конференції необхідно до 1 червня 2022 року надіслати на електронну адресу
(з поміткою «конференція») або звичайним листом (на адресу кафедри) текст матеріалів та
заявку для участі в конференції (бланк заявки додається).
За результатами конференції готуватиметься збірник матеріалів конференції.
Тексти повідомлень українською, російською, англійською або польською мовами:
об'ємом від 3 до 5 сторінок формату А-4, шрифт 14 Times New Roman, поля 20мм, орієнтація
сторінки книжкова, інтервал – 1. Структура статті: назва статті, прізвище та ініціали авторів,
назва організації, текст статті. Текст повідомлення надається не більш ніж від трьох авторів на
електронному носії. Оргкомітет залишає за собою право на редагування представлених матеріалів.
Реєстраційний внесок у сумі 150 гривень сплачується під час реєстрації учасників
конференції. Всі витрати (проїзд, проживання, харчування) за рахунок учасників конференції.
Реєстрація учасників конференції 16 червня 2022 р. з 11.00 до 12.00 у холі спорткомплексу НАУ.
Початок роботи конференції з 12.00. Під час карантину конференція може бути проведена он-лайн.
Оргкомітет
Адреса: м. Київ, 03068, просп. Любомира Гузара, 1, Національний авіаційний університет, кафедра
фізичного виховання та спортивної підготовки
e-mail: wrzhesn@gmail.com
Контактні телефони:
+38097-6698969 Вржесневський Іван Іванович, +38073-4413995 Вржесневська Анна Іванівна,
+38067-3010531 Радченко Лідія Олексіївна,
+38097-3352291 Вовкеанич Андрій Степанович,
+38099-2621707 Захарчук Іван Романович.

