
     

                     

                                     
 

             
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

Миколаївська обласна державна адміністрація 

Департамент освіти та науки Миколаївської обласної державної адміністрації 

Управління молоді та спорту Миколаївської обласної державної адміністрації 

Управління молодіжної політики Миколаївської міської ради 

Регіональне відділення Національного олімпійського комітету України  

в Миколаївській області 

Олімпійська академія України 

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 

Національний університет фізичного виховання і спорту України 

Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського 

Харківська державна академія фізичної культури 

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 

 

 

Всеукраїнська науково-практична конференція  

студентів, аспірантів та молодих учених  

«Актуальні проблеми спорту, фізичного виховання, здоров’я людини» 

 

 
 

 

Миколаїв 2021 

 



ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

 

Вельмишановні колеги! 

Запрошуємо Вас узяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції 

студентів, аспірантів та молодих учених «Актуальні проблеми спорту, фізичного виховання, 

здоров’я людини», присвяченій 20-річчю олімпійської освіти Миколаївщини, що відбудеться 

в Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова 28–29 жовтня 2021 

року за адресою: м. Миколаїв, пр. Героїв України, 9. 

 

За умови зняття карантинних обмежень конференція відбудеться очно. В умовах 

адаптивного карантину конференція проводитиметься у змішаній формі (очно, дистанційно та 

онлайн). 

Тематичні напрями конференції: 

Секція 1. Олімпійський рух, олімпійська освіта: історія, проблеми, можливості. 

Секція 2. Олімпійський та професійний спорт: проблеми та перспективи розвитку. 

Секція 3. Фізичний стан, контроль фізичної підготовки та успішності фізичного виховання 

молоді. 

Секція 4. Адаптивна фізична культура і спорт. 

Секція 5. Розвиток Wellness-індустрії в Україні та світі. 

В рамках конференції планується проведення круглого столу «Сучасний стан та перспективи 

розвитку олімпійського та професійного спорту» 

 

Загальний графік проведення наукового заходу: 

1 день 

Приїзд учасників; 

1000 – 1100 – реєстрація учасників конференції; 

1100 – 1230 – пленарне засідання; 

1230 – 1330 – кава-брейк;  

1330 – 1600 – круглий стіл «Сучасний стан та перспективи розвитку олімпійського та 

професійного спорту»; 

1300 – 1600 – секційні засідання. 

2 день 

1100 – 1200 – підбиття підсумків; 

1200 – екскурсія (за бажанням); 

Від’їзд учасників. 

 

За підсумками конференції буде видано електроний збірник тез. 

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська. 

 

Для участі в конференції учасникам необхідно не пізніше 20 жовтня 2021 року заповнити 

форму https://docs.google.com/forms/d/1gNvMHa5Jb4DXPPQKxMQAON-

je2imkpQ4krHTkVBterY/viewform?gxids=7628&edit_requested=true  

 

Контактна інформація: 

54025, Україна,  м. Миколаїв, пр. Героїв України, 9,  

кафедра теоретичних основ олімпійського та професійного спорту. 

Заступник голови оргкомітету: Кувалдіна Ольга Вікторівна,  

тел. +38(066) 8476821;  

Координатор групи: Адаменко Оксана Олександрівна,  

тел. +38(067) 2869327. E-mail: oksana.adamenko@nuos.edu.ua   
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