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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ
РОЗВИТКУ ТРАДИЦІЙНИХ
І СХІДНИХ ЄДИНОБОРСТВ
ПРИСВЯЧЕНА ПАМ’ЯТІ ПРОФЕСОРА БІЗІНА ВІКТОРА ПЕТРОВИЧА
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СЕКЦІЯ 1
ТРАДИЦІЙНІ ТА СХІДНІ
ЄДИНОБОРСТВА
Теорія та методика єдиноборств.
Історично – філософські аспекти становлення та
розвитку єдиноборств у світі.
Сучасні технічні засоби навчання та удосконалення
техніки єдиноборств.
Побудова багаторічного тренування в єдиноборствах.
Психологічні та медико – біологічні проблеми
єдиноборств.

СЕКЦІЯ 2
ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА,
ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ
РІЗНИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ
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Теорія та методика фізичного виховання.
Олімпійський та професійний спорт.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

Сучасні технічні засоби навчання, інформаційні
технології у галузі фізичного виховання.
Педагогічні та соціально – філософські аспекти
фізичної культури та спорту.

Прийом матеріалів

Публікація на сайті

Поштова розсилка

до 28 жовтня

1 листопада

до 10 листопада

Кафедра фізичної підготовки та
спорту Національної академії
Національної гвардії України та
платформа UKRLOGOS.IN.UA
запрошують Вас прийняти участь у
ХІII міжнародній науково-методичній
конференції «Актуальні проблеми
розвитку традиційних і східних
єдиноборств», присвяченій пам’яті
професора Бізіна Віктора Петровича.

Психологічні та медико – біологічні проблеми
фізичного виховання, спорту та валеології.
Побудова багаторічного тренування у обраному
виді спорту.

Форма участі: дистанційна.

СЕКЦІЯ 3

Офіційні мова: українська.

СУЧАСНІ ПЕДАГОГІЧНІ
ТЕХНОЛОГІЇ У ВИЩІЙ
ШКОЛІ

Мова матеріалів: будь-яка.
Обсяг матеріалів: 2-10 стор.

Вища школа, сучасні педагогічні технології у вищій
школі.
Педагогічні технології (методики) в підготовці
майбутніх офіцерів силових структур.
Теоретичні основи сучасної педагогіки та освіти.

ВИМОГИ ДО МАТЕРІАЛІВ:
Книжкова орієнтація сторінки розміра А4.
Використовуваний шрифт Times New Roman,
14; інтервал – 1,5. Всі поля по 2 см.
Вирівнювання по ширині, абзацний відступ
1 см. Всі схеми згруповані. Список джерел
оформлюється за стандартом АРА.
Голова оргкомітету:
Заслужений тренер України, заступник начальника
кафедри фізичної підготовки та спорту НАНГУ –
Хацаюк Олександр Володимирович.

Контакти оргкомітету: info@ukrlogos.in.ua
Тел.: +38 098 1948380; +38 098 1956755
вул. Зодчих 18/81, Вінниця, Україна; 21037
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Приклад оформлення матеріалів, джерел,
анкету на участь у конференції та іншу
інформацію можна знайти на офіційній
веб-сторінці конференції за посиланням:

ВАРТІСТЬ УЧАСТІ?

https://ukrlogos.in.ua/ua_conference_01_11_2019.php

Отримання електронного збірника (.pdf)
включено в вартість публікації.
Друкований примірник: 60 грн.
Сертифікат учасника:
30 грн.
Присвоєння роботі DOI: 100 грн.

Сума організаційного внеску залежить
від обсягу роботи та становить:
2 стор. 3 стор. 4 стор. 5 стор. …
90 грн. 95 грн. 100 грн. 105 грн. …

ЯК ВЗЯТИ УЧАСТЬ У
КОНФЕРЕНЦІЇ?

КРОК 1

КРОК 2

Оформіть роботу
згідно з вимогами
конференції

Розрахуйте вартість
публікації за допомогою
калькулятора на сайті

КРОК 3

КРОК 4

Сплатіть
організаційний
внесок

Заповніть
електронну анкету
на участь у заході
Фото взято з http://nangu.edu.ua

