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Всеукраїнська науково-практична конференція

«ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЗАКЛАДУ
ОСВІТИ В УМОВАХ СУЧАСНИХ ОСВІТНІХ ЗМІН»
06-07 червня 2019 року, місто Тернопіль
Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної
конференції «Здоров’язбережувальні технології закладу освіти в умовах
сучасних освітніх змін», яка відбудеться 06-07 червня 2019 року в
Тернопільському обласному комунальному інституті післядипломної
педагогічної освіти за адресою: м. Тернопіль, вул. Громницького, 1.
Мета конференції: обговорення актуальних теоретичних і практичних
проблем, пов’язаних з використанням здоров’язбережувальних технологій в
закладах освіти в умовах сучасних освітніх змін; визначення шляхів їх
вирішення; об’єднання зусиль науковців і практиків щодо збереження і
зміцнення здоров’я усіх учасників освітнього процесу.
До участі в конференції запрошуються науковці, науково-педагогічні та
педагогічні
працівники,
докторанти,
аспіранти,
магістранти,
студенти, працівники управління (відділів) освіти і науки, методисти обласних
інститутів післядипломної освіти та інших методичних установ, керівники та
педагогічні працівники закладів освіти.
Програмою конференції передбачено роботу пленарного та секційних
засідань.
Тематичні напрями роботи конференції:
1. Історичні аспекти розвитку здорового способу життя в Україні.

2. Здоров’язбереження як домінантний аспект освітньої діяльності
навчального закладу.
3. Нові підходи до організації способу життя в сучасних умовах.
4. Професійна
підготовка
фахівців
щодо
створення
здоров’язбережувального освітнього простору.
5. Психолого-педагогічні особливості інклюзивної освіти в контексті
здоров’язбереження.
6. Збереження і зміцнення здоров’я — невід’ємна складова національного
майбутнього України.
7. Екологія і здоров’я.
8. Постаті. Події.
Робочі мови конференції: українська, англійська.
Форма участі: очна (виступ і публікація статей, тез) – організаційний
внесок – 150 грн (безпосередньо участь у заході, розміщення публікації в
збірнику матеріалів конференції (стаття чи тези доповіді), програма конференції
та збірник матеріалів, ідентифікаційний бейдж, сертифікат учасника
конференції, організаційні витрати);
заочна (публікація статей, тез) – включення доповіді в програму заходу
та розміщення публікації в збірнику матеріалів конференції. Вартість заочної
участі – 200 грн (розміщення публікації, програма конференції та збірник
матеріалів, сертифікат учасника, поштові витрати на розсилку матеріалів).
* Увага! Організаційний внесок не включає вартість публікації матеріалів у
збірнику конференції. Вартість публікації статті чи тез обчислюється додатково – 25
грн за сторінку.
За матеріалами роботи конференції буде підготовлено збірник у електронному та
друкованому форматах. Електронний варіант (PDF-формат) буде запропоновано
безкоштовно на сайті ТОКІППО. Можливе замовлення додаткового друкованого
збірника (за попередньою оплатою, вартість поліграфічних послуг 100 грн).
Оргкомітет залишає за собою право відхиляти матеріали, які не відповідають
вказаним вимогам і тематиці конференції.
Грошовий переказ організаційного внеску за участь в конференції та публікацію
матеріалів здійснюється після підтвердження інформації про прийняття матеріалів до
друку на р/р 31557250147804 ГУ ДКСУ у Тернопільській обл. МФО 838012 код
02139788.
Одержувач: Тернопільський обласний комунальний інститут післядипломної
педагогічної освіти.
Призначення платежу: оплата за публікацію тез конференції. Як назву
файлу (скан-копія квитанції) просимо зазначити прізвище учасника конференції.
Наприклад: oplata-orgvnesok-Ivaniv.jpeg та oplata-pub-Ivaniv.jpeg).
Заявки щодо участі в конференції (Додаток 1), статті та тези, оформлені
згідно вимог (Додаток 2) надсилаються в електронному вигляді
до 01.05.2019 року на адресу оргкомітету (kafikt@ippo.edu.te.ua). Заявку,

статтю або тези, квитанцію про оплату оформляти окремими файлами та
називати за зразком: zaiavka-Ivaniv.doc, stattya-Ivaniv.doc, tezy-Ivaniv.doc.
Витрати, пов’язані з перебуванням на конференції (проїзд, відрядження,
проживання, харчування тощо), здійснюються за рахунок учасників або
організації, яка їх відрядила.
Адреса оргкомітету:
Тернопільський обласний комунальний інститут післядипломної
педагогічної освіти, кафедра змісту і методик навчальних предметів, м.
Тернопіль, вул. Громницького 1, 46027. E-mail: kafikt@ippo.edu.te.ua.
Координатори конференції:
Черняк Володимир Максимович, доктор біологічних наук, професор,
завідувач кафедри змісту і методик навчальних предметів. Номер моб.
+380964254300, e-mail: v.chernyak@ippo.edu.te.ua.
Лопатка Ганна Федорівна, кандидат біологічних наук, доцент кафедри
змісту і методик навчальних предметів. Номер моб. +380969647349, e-mail:
g.lopatka@ippo.edu.te.ua.
Олексюк Олеся Романівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри
змісту і методик навчальних предметів. Номер моб. +380672255710, e-mail:
(o.oleksyuk@ippo.edu.te.ua).
Смерека Галина Іванівна, методист кафедри змісту і методик навчальних
предметів моб. +380968433293, e-mail: g.smereka@ippo.edu.te.ua.

Додаток 1
ЗАЯВКА УЧАСНИКА

Всеукраїнська науково-практична конференція
«ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ В
УМОВАХ СУЧАСНИХ ОСВІТНІХ ЗМІН»
06-07 червня 2019 року
Прізвище, ім'я та по батькові
Назва навчального закладу,
установи, організації
Посада
Науковий ступінь, вчене
звання
Місто
Контактний номер телефону
Е-mаіl
Напрям роботи конференції
Назва доповіді/статті
Форми участі в конференції очна (доповідь на пленарному чи секційному
(необхідне зазначити)
засіданні)
заочна участь (лише публікація тез)
Потреба у готелі (необхідне
готель
зазначити)
гуртожиток ( вартість проживання 80-100 грн)
поселення не потрібне
Чи
потрібен
додатковий так (100 грн)
друкований
збірник ні
(необхідне зазначити)
Чи
потрібен
сертифікат так
(необхідне зазначити)
ні
Даю згоду на друк матеріалів
та використання моїх
___ ______ _______Дата
персональних даних
____________Підпис

Додаток 2
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТА ПОДАННЯ МАТЕРІАЛІВ
Матеріали доповіді висвітлюються однією з робочих мов конференції.
Обсяг доповіді: тези – 2 - 5 сторінки; статті – 6 - 12 стор.
Публікація має бути підготовлена у текстовому редакторі Місгоsoft Word
(*.doc, *.docx).
Формат сторінки А4, розмір лівого поля – 30 мм, правого – 15 мм; розмір
верхнього і нижнього полів – 20 мм.
Шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5 абзацний
відступ – 1 см (не допускати створення абзацного відступу за допомогою
клавіші Tab і знаків пропуску!); сторінки не нумеруються; використовувати
лише такі лапки: «»; треба розрізняти тире (–), дефіс (-); посилання подавати в
тексті у квадратних дужках із зазначенням порядкового номера в списку
літератури та сторінки цитованого джерела, наприклад: [4, с. 145], [6].
Оформлення публікацій: Матеріали супроводжуються відомостями про
автора (П. І. Б., посада, місце роботи, науковий ступінь, учене звання у
називному відмінку, електронна адреса) праворуч Прізвище та Ініціали автора
жирним шрифтом, під ними посада та назва навчального закладу/установи
організації та учене звання, населеного пункту у називному відмінку, електронна
адреса автора, курсивом; далі НАЗВА статті по центру рядка ВЕЛИКИМИ
літерами ЖИРНИМ шрифтом. У наступному рядку анотація та ключові слова
курсивом з вирівнюванням по ширині. Далі, після пропуску одного рядка, текст
статті, після якого ЛІТЕРАТУРА.
Анотація українською мовою обсягом 2–4 речення та ключові слова (3–5
слів) українською мовою.
Стаття має обов’язково містити такі елементи: постановка проблеми в
загальному вигляді та зв’язок з важливими науковими чи практичними
завданнями, аналіз останніх досліджень і публікацій; мета статті; виклад
основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих
наукових результатів; висновки та перспективи подальших розвідок у цьому
напрямі.
Зразок оформлення статей та тез:
ЛОПАТКА Г.Ф.,
доцент кафедри змісту і методик навчальних предметів,
Тернопільський обласний комунальний інститут післядипломної
педагогічної освіти, канд. біол. наук,
g.lopatka@ippo.edu.te.ua

ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ ШКОЛЯРІВ ДО ЗДОРОВОГО
СПОСОБУ ЖИТТЯ
Анотація. У статті розглянуто вплив способу життя людини на її
здоров’я та самопочуття. Основою формування навичок здорового способу
життя у школярів стануть знання про будову тіла, засоби збереження та
зміцнення здоров’я людини, необхідність дбайливого ставлення до власного
здоров’я.
Ключові слова: мотивація, здоровий спосіб життя, культура
здоров’я.
Сьогодні перед людством стоїть питання, як організувати спосіб життя
відповідно з біологічною природою та її соціальними потребами, як жити
повноцінним творчим життям і не хворіти. Одним з найважливіших
елементів способу життя в цілому є поведінка, стиль життя, правильне
розуміння поняття – сенс життя, що впливає на здоров’я як окремої
особистості, так і на соціальні групи населення. Сенс життя – це
прийнятий людиною ідеал її буття. Вирішення проблеми здоров’я
закладено в умінні дотримуватися правил здорового способу життя
(ЗСЖ)........................................
ЛІТЕРАТУРА

Бібліографічні джерела подавати за алфавітом з дотриманням стандартів
ДАК України (ДСТУ 8302:2015).
За достовірність фактів, цитат, імен, назв та інших відомостей
відповідальність несуть автори публікацій. Оргкомітет залишає за собою право
відхиляти матеріали, які не відповідають вказаним вимогам і тематиці
конференції.
Вартість публікацій статті, тез — 25 грн за сторінку.
Регламент роботи
 Виступ на пленарному засіданні 20 хвилин
 Виступ на секційному засіданні 10 хвилин
 Обговорення 5 – 7 хвилин
Дякуємо за співпрацю та інформування Ваших колег!!!

