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ДРОГОБИЧ 

 

У рамках конференції відбудеться презентація проекту Erasmus+ KA2  

“Розробка навчальної програми з ерготерапії” (UKROTHE)  

 
 

НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 
1. Ерготерапія, фізична терапія. 

2. Фізичне виховання і спорт у системах освіти України та світу. 

3. Гуманітарні та медико-біологічні аспекти фізкультурно-оздоровчих форм фізичної 

культури. 

4. Особливості рекреації та спорту для всіх. 

5. Проблеми підготовки фахівців з фізичної культури. 
 

Матеріали будуть опубліковані до початку конференції у збірнику «Науковий часопис 

Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15: Науково-

педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт)», який затверджено як 

фахове видання з педагогіки, фізичного виховання і спорту та включено до переліку 

наукових фахових видань України категорії «Б». 

З вимогами до публікації можна ознайомитися за посиланням: 

http://dspu.edu.ua/sites/ffv/wp-content/uploads/2021/03/Вимоги_до_статтей_21.pdf . 

Вартість публікації матеріалів складає 80 грн. за сторінку(оплата здійснюється 

після прийняття статті до друку, про що автор буде повідомлений електронною 

поштою). 

Оргкомітет зобов’язується після виходу збірника наукових праць надіслати 

примірник та сертифікат участі за кошти автора. 

Інформаційна підтримка здійснюється дирекцією навчально-наукового інституту 

фізичної культури і здоров’я: 

тел. +38 0672801321 (Ірина Турчик) 

Офіційні мови конференції: українська, польська, англійська. 

http://dspu.edu.ua/sites/ffv/wp-content/uploads/2021/03/Вимоги_до_статтей_21.pdf


ОПЛАТА 

Поповнення карткового рахунку ПриватБанку за номером 4149 4393 0046 1518 

(одержувач Турчик Ірина Хосенівна), або поштовим переказом Мачишин Оксані Осипівні, 

вул. Театральна 2, м. Дрогобич 82100.  

При здійсненні оплати обов’язково зазначити прізвище першого автора статті. 

Електронну версію матеріалів (стаття + рецензія (за необхідності)) до 

19 квітня 2021 року надсилати на e-mail: сonf_drohobych@ukr.net 

Формат проведення конференції залежатиме від епідеміологічної ситуації на 

Львівщині у дні проведення заходу. За несприятливих умов конференція проходитиме 

дистанційно (онлайн) з використанням платформи ZOOM. 

Для участі у конференції просимо до 15 травня 2021 року заповнити 

РЕЄСТРАЦІЙНУ ФОРМУ учасника конференції. 

 

РЕЄСТРАЦІЙНА ФОРМА 

учасника ХІ міжнародної науково-практичної конференції 

“Реалізація здорового способу життя – сучасні підходи” 

Прізвище, ім’я, по батькові  

Місто, країна  

Місце роботи / навчання 

(повна назва організації) 

 

Посада  

Науковий ступінь  

Вчене звання  

Контактний телефон  

Електронна пошта  

Форма Вашої участі у 

конференції (позначте +) 

усна доповідь + публікація статті  

тільки усна доповідь  

тільки публікація статті  

гість (участь без доповіді та публікації)  

Тема Вашої доповіді  

Запланований напрям (секція) 

роботи конференції 

1. Ерготерапія, фізична терапія   

2. Гуманітарні і медико-біологічні аспекти 

фізкультурно-оздоровчих форм фізичної культури 

 

3. Фізичне виховання і спорт у системах освіти 

України та світу 

 

4. Особливості рекреації та спорту для всіх  

5. Проблеми підготовки фахівців з фізичної культури  

У якій формі Вам потрібно 

збірник конференції? 

тільки у електронному вигляді  

друкований + електронний  

тільки друкований  

Вкажіть адрес і номер Нової 

пошти, куди (за потреби) Вам 

надсилати друкований збірник 

матеріалів конференції. 

 

 

mailto:сonf_drohobych@ukr.net
https://docs.google.com/forms/d/1Qi1tgGS_g6QOoVCJKLfsrPlCWXPlQ6Kn-WFd6Ezo_to/edit

