
 

 
ХІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА 

КОНФЕРЕНЦІЯ  

«Освіта і здоров’я» 
 

 

15 - 16 квітня 2021 року 

 

 

Інформаційне повідомлення-запрошення 

 

Шановний (а)________________________________________________ ! 

 

Міністерство освіти і науки України 

Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, м. Суми 

(Україна) 

Центр професійного розвитку педагогічних працівників Сумської міської ради,  

м. Суми (Україна) 

ДУ «Інститут громадського здоров`я ім. О. М. Марзєєва НАМН України», м. Київ 

(Україна) 

Гомельський державний університет імені Франциска Скорини, м. Гомель 

(Республіка Білорусь) 

Північно національний університет м. Іньчуань, провінція Нінся (Китай) 

Інститут біологічних наук, Зеленогурский університет, м. Зелена Гура (Польща) 

ДОУ «Таджицький державний медичний університет 

ім. Абуалі ібні Сіно » (м Душанбе, Республіка Таджикистан) 

Кишинівський державний педагогічний університет імені I. Creanga м. Кишинів 

(Молдова) 

Школа професійної освіти Університету Еге Турецької республіки, м. Анкара 

(Турецька Республіка) 

 

запрошують Вас взяти участь у проведенні ХІ міжнародної науково-практичної 

конференції «Освіта і здоров'я». 

 

Тематичні напрями роботи конференції: 

1.Фізичне, психічне, соціальне і духовне здоров`я дітей, підлітків та молоді.  

2. Донозологічна діагностика як засіб оцінки та прогнозування індивідуального та 

популяційного здоров'я. 

3. Гігієнічні аспекти організації освітнього процесу в закладах освіти. 

4. Медико-біологічні та психолого-педагогічні аспекти фізичного виховання дітей 

та молоді. 

5. Сучасні підходи до створення здоров’язбережувального середовища у закладах 

освіти. 

6. Гігієнічні та психолого-педагогічні засади формування здорового способу 

життя. 

7. Арт-терапевтичні технології у навчальному процесі: наукове обґрунтування та 

перспективи використання 

 



В умовах COVID-19 національного карантину конференція відбудеться, згідно з 

Постановою КМ України (№ 211 від 11.03.2020), наказами МОН України (№ 1/9-154 

від 11.03.2020 та №406 від 16.03.2020), СумДПУ імені А.С. Макаренка (№172 від 

09.04.2020), рекомендаціями Виконавчого агентства ЄК з питань освіти, 

аудіовізуальних засобів і культури (від 25.03.2020), в форматі ZOOM-конференції. 

 

Учасникам конференції на вибір пропонуються різні форми участі: 

 

1) участь без публікації – тестування щодо обізнаності з питань 

здоров’язбереження (у режимі online) та участь у засіданнях конференції (тести 

додаються у посиланні).  

По завершенню конференції буде видано програму та іменні сертифікати, що 

засвідчують участь у конференції (обов’язкова заявка на участь) 

2) участь з доповіддю (у заявці обов’язково вказати тему доповіді).  

По завершенню конференції буде видано програму та іменні сертифікати, що 

засвідчують участь у конференції (обов’язкова заявка на участь) 

 

 
3) очна / заочна участь з публікацією у збірнику наукових статей «Актуальні 

проблеми громадського здоров’я» Том І (№5) (обов’язкова заявка на участь). 

По завершенню конференції буде видано програму та іменні сертифікати, що 

засвідчують участь у конференції 

 
Порядок заповнення документів для участі у конференції (варіанти форм 

участі): 

 

1) для участі у конференції просимо до 15 березня 2021 року подати в 

електронному вигляді заявку учасника за посиланням 

https://forms.gle/yqhUXARmjzaGY2Yg8 

Публікація сертифікату та програма учасника здійснюється із залученням 

авторських коштів – 100 грн.  

 
2) для участі з доповіддю до 15 березня 2021 року подати в електронному вигляді 

заявку учасника з темою доповіді за посиланням 

https://forms.gle/yqhUXARmjzaGY2Yg8. У заявці обов’язково вказати тему доповіді. 

Публікація сертифікату та програми учасника здійснюється із залученням 

авторських коштів – 100 грн. 

 
3) для очної / заочної участі з публікацією у збірнику наукових статей «Актуальні 

проблеми громадського здоров’я» Том І (№5) просимо до 15 березня 2021 року 

подати: 

✓ заявку учасника за посиланням https://forms.gle/yqhUXARmjzaGY2Yg8. 

✓ матеріали до збірника наукових статей «Актуальні проблеми 

громадського здоров’я» (обсяг – 3 - 5 сторінок формату А 4, редактор – Microsoft 

Word,  шрифт – Times New Roman, розмір – 14 пт, без переносів, поля - по 20 мм, 

https://forms.gle/yqhUXARmjzaGY2Yg8
https://forms.gle/yqhUXARmjzaGY2Yg8
https://forms.gle/yqhUXARmjzaGY2Yg8


міжрядковий інтервал – 1,5 інтервали комп’ютерного стандарту, вирівнювання – по 

ширині сторінки, абзацний відступ – 10 мм). 

Назва файлу з матеріалами конференції повинна включати: прізвище автора, 

номер напряму роботи коеференції. Приклад: stattja_Ivanenko 2. 

Назва тексту друкується великими літерами посередині першого рядка без 

крапки. Нижче по центру, через 1 інтервал – прізвище та ініціали автора (авторів), 

нижче – повна назва установи. Далі, через 1 інтервал, з абзацного відступу текст. 

Структура статті: вступ, мета дослідження, методи дослідження, результати 

дослідження, висновки, список літератури. Посилання на літературу є обов’язковим і 

оформляється у форматі, що відповідає вимогам до написання наукової статті, і 

розташовуються наприкінці матеріалів, попередньо зробивши пропуск в один рядок 

(Вимоги до оформлення бібліографічного опису списку джерел відповідно до 

Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015). 

✓ копію документу про оплату друку статті (оплата тільки після позитивного 

рішення про прийом до друку статті). 

Кожна стаття перед прийняттям редакцією проходить перевірку на плагіат. 

Звертаємо увагу: про надходження Ваших матеріалів на 

зазначену Вами електронну адресу обов’язково буде надіслано 

повідомлення. Якщо повідомлення протягом двох робочих днів не 

одержано – продублюйте відправку або передзвоніть!!! 

Публікація збірника наукових статей, програми конференції та сертифікату 

учасника здійснюється із залученням авторських коштів – 250 грн.  

Матеріали надсилати на e-mail: kafedra.smv@gmail.com. 

 
Статті разом із зазначеними документами також приймаються за адресою:  

40 002 м. Суми, вул. Роменська, 87, кафедра громадського здоров’я та медико - 

біологічних основ фізичної культури Сумського державного педагогічного 

університету імені А. С. Макаренка.  

Оплата за статті здійснюється тільки після їх рецензування редакційною 

радою збірників та рекомендації до друку. Після рецензування статей, перевірки 

на плагіат, повідомлення про її прийняття до друку (або відхилення) і реквізити 

щодо оплати надсилаються авторові лише на електронну адресу. Тільки тоді автор 

оплачує видання і надсилає копію квитанції про оплату на e-mail: 

kafedra.smv@gmail.com. 

Автору статті гарантується один примірник опублікованого збірника. Пересилка 

поштою друкованих матеріалів, програми конференції, сертифікату учасника 

здійснюється за кошти автора. 

 

Звертаємо увагу: Сертифікат участі у конференції видається 

учасникам за умови публікації матеріалів конференції у 

збірнику «Актуальні проблеми громадського здоров’я» або 

безпосередньої участі у зазначених формах!!! 
Адреса оргкомітету:  40 002 м. Суми, вул. Роменська, 87, 

кафедра громадського здоров’я та медико - біологічних основ фізичної культури, 

Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка 

Телефон для довідок: 050-652-49-07 – Латіна Ганна Олександрівна. 
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