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ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Запрошуємо взяти участь в інтернет-конференції, що інформує вчених, педагогів та практиків
щодо останніх досягнень у галузі здоров’я людини. Робочі мови конференції – українська, англійська,
російська.
Конференція присвячена висвітленню результатів теоретичних та практичних досліджень щодо
проблем вивчення, збереження та формування здоров’я людини.
Збірник матеріалів конференції буде розміщено в електронному репозитарії Університету та на
сайті Української асоціації валеологів http://valeolog.net.
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Проблематика конференції:
Сучасні проблеми педагогічної валеології (секція «Педагогіка та методика викладання»).
Сучасні здоров'язбережувальні освітні технології (секція «Технології здоров’я»).
Сучасні профілактичні та реабілітаційні технології (секція «Реабілітація»).
Фізична культура і здоров’я людини (секція «Фізична культура»).
Екологія та здоров’я людини (секція «Екологія людини»).
Сучасні проблеми безпеки та здоров'я людини (секція «БЖД»)
Філософські проблеми людинознавства, здоров’я та духовності (секція «Філософія»).
Громадське здоров'я (секція «Громадське здоров’я»).
Сучасні проблеми індустрії здоров'я і wellness-індустрії (секція «Індустрія здоров’я»).
Для участі в конференції необхідно до 15 березня 2020 зареєструватися за посиланням
https://goo.gl/forms/D9nuqs6OpKzkXkJC3 та подати до оргкомітету матеріали та скан квитанції про
перерахування внеску за участь в конференції.

Організаційний внесок за участь у конференції 100 грн. (у внесок входять верстка та редагування
збірника та сертифікат). Організаційний внесок для студентів,. які є дійсними членами Української
асоціації валеологів, складає 50 грн (за умов сплати членських внесків). Участь для іноземних
науковців безкоштовна.
Вимоги до оформлення статей у збірнику матеріалів конференції:
Матеріали публікації обсягом до 3--х сторінок повинні бути представлені на одній із робочих мов
конференції (українською, англійською). Текст статей друкується у форматі А4 в текстових редакторах
Word, for Windows (6.0-7.0), поля: верхнє – 2,5 см, нижнє – 2,5 см, ліве та праве – 2,5 см, шрифт Times
New Roman, розмір шрифту 12, інтервал 1.
Таблиці та рисунки повинні мати назву, нумеруються і подаються по тексту матеріалу з
посиланнями на них. Формат ілюстрацій не повинен перевищувати розміри аркуша А4.
Автори повинні дотримуватися такої структури представлених матеріалів: коротка
характеристика тієї галузі знань, яка висвітлюється в матеріалі; мета роботи, методики дослідження.
Наявність у матеріалах експериментальних даних передбачає висвітлення результатів дослідження та їх
обговорення. Кожен матеріал повинен мати логічний висновок. Текстовий матеріал не повинен мати
синтаксичних та орфографічних помилок.
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Текст…
Картковий рахунок Приватбанку на ім’я Камнєвої Тамари Петрівни 5168 7573 1604 0957
(призначення платежу: оргвнесок та вказати своє ПІБ)
З додаткових питань конференції звертатися за тел. :
0978901438, 0665912756 Камнєва Тамара Петрівна;
0975212320, 0660225923 Мельникова Алла Володимирівна.
Всю відповідальність за зміст інформації, що подається в матеріалах конференції, несуть автори!

