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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

Запрошуємо здобувачів вищої освіти та аспірантів взяти участь у роботі 

Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, 

присвяченій 122 річниці Національного університету «Запорізька політехніка» 

 

«СУЧАСНИЙ ОЗДОРОВЧИЙ ФІТНЕС ЯК ІННОВАЦІЙНА ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ 

НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ» 

26-27 жовтня 2022р 

 

Напрямки роботи інтернет-конференції: 

1. Сучасні види оздоровчого фітнесу та рекреації здобувачів вищої освіти; 

2. Нетрадиційні і сучасні системи та методи оздоровлення; 

3. Нові педагогічні технології навчального процесу в галузі фізичної культури та спорту; 

4. Професійне здоров’я і адаптивна фізична культура; 

5. Інноваційні технології фізичної культури та рекреації в навчальному процесі здобувачів 

вищої освіти; 

6. Сучасні підходи до створення здоров’язбережувального середовища у закладах освіти 

та професійній діяльності; 

7. Фітнес на захисті фізичного і психічного здоров’я під час війни. 

Робоча мова конференції: українська. 

Запрошуємо до участі здобувачів першого, другого та третього рівнів вищої освіти. 

Форми участі: дистанційна. 

Умови участі у конференції: до публікації приймаються тези до електронного збірника 

тез «Сучасний оздоровчий фітнес як інноваційна форма організації навчального процесу 

здобувачів вищої освіти». Кожний учасник отримає електронний сертифікат та збірник на 

вказану в заявці електронну адресу після проведення конференції. 

УЧАСТЬ У ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦІЇ БЕЗКОШТОВНА! 

Для участі у інтернет-конференції необхідно до 10 жовтня 2022 року: 

1) заповнити форму участі за посиланням: https://forms.gle/MwYMcXeZwG1dw5Mz9; 

2) до форми заявки прикріпити файл з тезами. 

Вимоги до оформлення тез доповідей 

Обсяг тез: до 2-х сторінок у редакторі WORD 2003, у форматі *.doc.,Технічні вимоги: 

шрифт – Times New Roman - 10pt., поля: верхнє – 20мм, нижнє – 25мм, ліве – 20мм, праве – 

15мм. Абзац – 10мм. Одинарний міжстроковий інтервал. Орієнтування сторінки книжкове. Word 

на форматі А5(148-210). 

https://forms.gle/MwYMcXeZwG1dw5Mz9
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Редколегія залишає за собою право відхиляти подані тези у випадку недотримання 

вимог, несвоєчасного подання, виявлення порушення норм академічної доброчесності! 

У зв’язку зі складними умовами в нашій країні, умови проведення онлайн-

конференції можуть бути змінені, про що Оргкомітет повідомить додатково! 
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Контактна інформація: 

Відповідальний секретар Оргкомітету – Голєва Наталя Павлівна: (golevanuzp@gmail.com); 

тел. (093) 920-05-69; член організаційного комітету – Кубатко Аліна Іванівна: 

(alyakubatko5@gmail.com); тел. (066) 299-38-35. 

 

Відповідальна за організацію та проведення інтернет-конференції – Кокарева Світлана 
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