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ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ІІ Міжнародного симпозіуму «Освіта і здоров’я
підростаючого покоління», який буде проводитися на базі Національного педагогічного
університету імені М.П.Драгоманова та Національного еколого-натуралістичного центру
Симпозіум присвячений вдосконаленню системи освіти в галузі здоров’я в умовах
впровадження нового Закону «Про освіту» та Стандарту загальної середньої освіти
«Нова українська школа»
Організатори симпозіуму:
Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, факультет педагогіки і психології,
кафедра медико-біологічних і валеологічних основ охорони життя та здоров’я
Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді МОН України
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, філософський факультет
Педагогічний університет імені Комісії Народної Освіти в Кракові, Інститут біології
Співорганізатори симпозіуму:
Національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, природничий факультет
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, природничий факультет
Всесвітня організація охорони здоров’я (Українське представництво)
Громадська організація «Дитячий фонд здоров’я через освіту»
Благодійний фонд «Здоров’я жінки і планування сім’ї»
До участі в роботі симпозіуму запрошуються викладачі вищих навчальних закладів,
науковці, докторанти, аспіранти, магістри, керівники дослідно-експериментальних освітніх закладів
з питань здоров’язбереження, методисти, вчителів загальноосвітніх та спеціалізованих
навчальних закладів.
ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОБОТИ СИМПОЗІУМУ:
1. Філософські та теоретико-методологічні засади процесу модернізації сучасної педагогічної та
валеологічної освіти.
2. Вдосконалення змісту превентивної освіти та виховання.
3. Валеологія: сучасний стан та перспективи розвитку.
4. Розвиток наукових досліджень в царині профілактики соціально-небезпечних інфекційних та
неінфекційних хвороб.
5. Вдосконалення системи підготовки вчителів за спеціальністю «Здоров’я людини».
6. Впровадження сучасних технологій навчання основ здоров’я та екології на основі формування
здоров’язбережувальних компетенцій у відповідності до Стандарту загальної середньої освіти
Нової української школи.
7. Навчання здоров’ю у навчальних закладах України та інших країн світу.
8. Шкільна служба здоров’я як основа становлення в Україні шкіл дружніх до дитини.
9. Медичне обслуговування суб’єктів навчально-виховного процесу: досвід та перспективи
розвитку в сучасних умовах.
10. Культура здоров’я особистості як стратегія здоров’язбережувальної та екологобезпечної
поведінки.
ФОРМИ УЧАСТІ В РОБОТІ СИМПОЗІУМУ:
 Пленарні доповіді (до 20 хв.) присвячені узагальненню результатів діяльності науковопедагогічних колективів та стратегічним напрямам подальшої дослідницької роботи.
 Секційні доповіді (до 10 хв.) за результатами індивідуальних і групових науковопедагогічних досліджень.
 Стендові доповіді (формат А-1) за результатами індивідуальних досліджень молодих
вчених (докторантів, аспірантів, магістрів, вчителів загальноосвітніх та спеціалізованих
навчальних закладів).
 Майстер-класи (до 45 хвилин) з актуальних проблем організації навчально-виховного
процесу.
 Заочна участь (публікація статті).
Робочі мови симпозіуму: українська, польська, англійська.

Для участі у симпозіумі потрібно до 15 квітня
2018 року надіслати на e-mail:
kmbvoogz@gmail.com заповнену заявку за наступною формою:
ПІБ

ПІБ
латиницею

Місце роботи,
посада

Контактний
телефон

e-mail

Форма
участі

Напрям роботи
симпозіуму

Місце проведення симпозіуму: Національний еколого-натуралістичний центр учнівської
молоді МОН України за адресою: м. Київ, вул. Вишгородська, 19.
Поселення учасників симпозіуму: Готель Національного еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді МОН України за адресою: м. Київ, вул. Вишгородська, 19. Вартість
проживання від 100 до 160 гривень на добу в номерах на 2-3 особи.
Видання матеріалів конференції буде здійснено у Вип.2 електронного збірника
«Освіта і здоров’я підростаючого покоління» до початку симпозіуму. Мови видання –
українська, польська, англійська.
Рекомендований обсяг матеріалів від 3 до 5 повних сторінок, включно з анотацією
(українською та англійською мовами), ключовими словами і списком використаних джерел.
Електронна версія надсилається у текстовому редакторі Microsoft Word (розширення *.doc,
*.docх.), шрифт – Times New Roman, кегль – 14; міжрядковий інтервал – 1; усі поля сторінки – 20
мм; вирівнювання – по ширині; абзацний відступ – 1,25 мм. Сторінки не нумеруються. Переноси
слів не допускаються. УСІ СПИСКИ ПРОСТАВЛЯЮТЬСЯ У РУЧНОМУ РЕЖИМІ.
РОЗТАШУВАННЯ СТРУКТУРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ СТАТТІ:
 УДК
 ПІБ автора/авторів (шрифт – напівжирний, вирівнювання по правому краю). Дані про
автора/авторів подаються двома мовами (мовою публікації та англійською мовою).
 Повна назва закладу/установи (шрифт – напівжирний, вирівнювання по правому краю).
 Назва (великими літерами, шрифт – напівжирний, вирівнювання по центру, без абзацного
відступу). Назва подається двома мовами (мовою публікації та англійською мовою).
 Дві анотації (обсягом 100-150 слів, мовою публікації та англійською). Кожна анотація
повинна бути структурованою, містити мету дослідження, застосовані методи, основні
одержані результати та висновки. Ключові слова – 4-5 слів.
 Основний текст – вирівнювання по ширині сторінки (абзацний відступ -1.25 мм, міжрядковий
інтервал – 1). В тексті використовувати однакові лапки: «», тире: «–». Для запобігання появі
в тексті зайвих пробілів слід використовувати функцію «Недруковані знаки».
 Список використаних джерел подається після тексту і не повинен перевищувати 10 джерел.
Заголовок «Список використаних джерел» слід розміщувати посередині рядка, шрифт
Тіmes New Roman, напівжирний, кегель 10. Список має містити лише роботи, що
згадуються у статті, розташовані в алфавітному порядку та оформлені відповідно до
чинних вимог. Посилання наводяться в квадратних дужках: [1,с.123], де 1– порядковий
номер у списку використаних джерел, 123 – номер сторінки. НУМЕРАЦІЯ
ПРОСТАВЛЯЄТЬСЯ У РУЧНОМУ РЕЖИМІ.
Матеріал має бути ретельно перевірений на наявність орфографічних та стилістичних
помилок і повністю відредагований. Відповідальність за достовірність викладеної інформації
покладається на автора/авторів.
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОПЛАТУ:
Для розміщення матеріалів в електронному збірнику необхідно сплатити внесок у розмірі
150 грн. (у внесок входить верстка, редагування, друк програми симпозіуму, оплата за розміщення
на сайті).
Публікацію матеріалів можна оплатити за допомогою інтернет-банкінгу Приват24, а також у
будь-якому відділенні КБ «Приватбанк» в Україні.
Кошти перераховуються на картку ПриватБанку 4731219610297966 (призначення платежу –
публікація матеріалів симпозіуму).
Електронний варіант матеріалів (назва файлу повинна відповідати прізвищу учасника
симпозіуму латиницею (напр., Petrenko)) і сканована копія квитанції про оплату надсилаються
окремими файлами на e-mail: kmbvoogz@gmail.com.

