
Міністерство освіти і науки України 
Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка 
Сумський державний університет  

Глухівський національний педагогічний університет  
імені Олександра Довженка  

 
ШАНОВНІ ПЕДАГОГИ ЗАКЛАДІВ  

ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ, ДОШКІЛЬНОЇ, ПОЗАШКІЛЬНОЇ,  
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ,  

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРАЦІВНИКИ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ 
ОСВІТИ! 

 
ЗАПРОШУЄМО ДО УЧАСТІ 

в роботі ІV Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції 
«ЗДОРОВ’Я ЯК ОСОБИСТИЙ, ОСВІТНІЙ І СУСПІЛЬНИЙ 

ФЕНОМЕН»,  
яка відбудеться 26 листопада 2020 року 

 
Тематичні напрями роботи конференції: 

1. Сучасний стан та перспективи впровадження в закладі освіти 
здоров’язбережувальних технологій, формування в учнів, студентів, 
вихованців безпечного і здорового способу життя, екологічної грамотності. 

2. Організація виховного процесу щодо формування в дітей та учнівської 
молоді ціннісних життєвих навичок, профілактики булінгу (цькування), 
кримінальних правопорушень, вживання наркотичних і психотропних 
речовин та запобігання торгівлі людьми. 

3. Методика викладання основ здоров’я, курсів і факультативів 
здоров’язбережувального змісту. 

4. Розбудова безпечного і здорового освітнього середовища у новій 
українській школі. 

5. Перспективи функціонування закладу освіти як осередку (Школи / 
Центру) здоров’я. 

 
Робоча мова конференції – українська. Захід проводитиметься у 

Сумському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти у 
форматі Інтернет-конференції. Варіанти участі в конференції:  

а) публікація статті (передбачає виступ);  
б) виступ без публікації;  
в) участь без публікації статті і виступу. 
Для ознайомлення і наукового обговорення подані на конференцію статті 

будуть розміщені на сайті Сумського обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти. 

Хронологія подій: 
До 11.11.2020 – прийом заявок і статей. 
З 16.11.2020 до 23.11.2020 – виставлення статей на сайт СОІППО. 



З 23.11.2020 до 26.11.2020 – обговорення статей на сайті СОІППО в 
режимі форуму. 

26.11.2020 з 10.00 до 13.00 відбудеться Інтернет-конференція, з 
обговоренням поданих статей згідно з напрямами роботи конференції. 

Усі учасники конференції отримають посилання на електронний ресурс, 
за яким транслюватиметься Інтернет-конференція. 

За результатами Інтернет-конференції подані статті увійдуть до 
електронного / паперового збірника наукових статей ІV Всеукраїнської 
науково-педагогічної Інтернет-конференції «Здоров’я як особистий, 
освітній і суспільний феномен» (згідно наведених нижче вимог), посилання 
на який буде розіслано всім учасникам.  

Паперовий варіант збірника наукових статей буде надрукований 
учасникам конференції за їх бажанням, розісланий Новою поштою, чи 
переданий іншим чином. 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ  
– обсяг – 5-12 стор.;  
– текст статті має бути оформлений у редакторі Word 98-2003 у форматі 

*.doc; 
– шрифт – Times New Roman, 14 кегль;  
– абзац – міжрядковий інтервал: абзацний відступ – 1,25 см (не 

допускати створення абзацного відступу за допомогою клавіші Tab і знаків 
пропуску!), міжрядковий інтервал – 1,5 

– параметри сторінок: розмір лівого поля – 30 мм, правого, верхнього і 
нижнього полів – 20 мм. 

– на початку статті обов’язково зазначити ім’я та прізвище автора, 
науковий ступінь, вчене звання, назву установи, населений пункт, область; 

– назва статті – по центру ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ – виділена 
напівжирним; 

– анотації (4-6 речень) та ключові слова; 
– через 1 інтервал – текст статті; 
–  таблиці в тексті мають бути виконані в Excel або Word (скановані 

малюнки виконувати з роздільною здатністю не менше ніж 300 dpi); 
– ілюстративний матеріал і таблиці повинні мати нумерацію і назву;  
– вимоги до тексту в таблицях: шрифт Times New Roman, розмір 12 пт, 

інтервал між рядками 1,0, відступи не допускаються; 
– сторінки в статті не нумерувати; 
– посилання на використані джерела подаються у квадратних дужках [], 

зазначається порядковий номер і сторінка цитованого джерела, напр. [5, 
с. 23];  

– список використаних джерел – в алфавітному порядку згідно з 
вимогами Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та 
документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила 
складання». Нумерація джерел виставляється вручну (функцію «список» не 
використовувати), з абзацним відступом 1,25; 

– скорочення на зразок т. ін., ХІХ ст., ім’я і прізвище (напр.: І. Зязюн), 
назви населених пунктів на зразок м. Київ, с. Михайлівка друкувати через 
нерозривний пробіл (одночасне натискання клавіш Ctrl+Shift+пробіл); 



– скорочення на зразок 90-ті, 1-го – з нерозривним дефісом (одночасне 
натискання клавіш Ctrl+Shift+дефіс); 

– використовувати лише такі лапки: « », апостроф ’; 
– треба розрізняти тире (–), дефіс (-); 
– текст переглянути на відсутність подвійних пробілів між словами. 

Ініціали в тексті ставити перед прізвищами, між ініціалами та прізвищем – 
пробіл. 

Стаття містить рекомендовані структурні елементи, які виділяються в 
тексті саме так, як нижче – нежирним курсивом: 

а) постановка проблеми та її зв’язок із важливими практичними 
завданнями (необхідно розкрити сутність і стан проблеми у загальному 
вигляді, її теоретичну та (або) практичну значущість; обґрунтування 
актуальності та важливості обраної для розгляду проблеми); 

б) аналіз останніх публікацій, у яких започатковано розв’язання 
порушеної проблеми та на які спирається автор, виокремлення невирішених 
раніше частин загальної проблеми, яким присвячено статтю; 

в) мета статті (необхідно висловити основну ідею статті); 
г) виклад основного змісту статті та його основні результати (необхідно 

висвітлити: основні положення і результати, особисті ідеї, думки, отримані 
факти, виявлені закономірності, зв’язки, тенденції, методику отримання та 
аналіз фактичного матеріалу); 

д) висновки (найбільш важливі результати, які мають теоретичне та (або) 
практичне значення).  

Тексту статті передують анотація та ключові слова. 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ (великими літерами, 

напівжирним шрифтом) – через один пробіл після тексту (5-8 джерел). 
Матеріал для публікації слід ретельно перевірити на наявність 

орфографічних та стилістичних помилок і повністю відредагувати. Автори 
несуть відповідальність за точність викладених фактів, цитат і посилань, а 
також за дотримання авторських прав.  

 
Зразок оформлення статті 

Розмір шрифту – 14, інтервал – 1,5.  
Тамара Василець,  

директор, 
Катерина Сушко, 

учитель основ здоров’я та біології вищої категорії, учитель-методист 
Ворожбянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 

Білопільської районної ради Сумської області 
 

ФОРМУВАННЯ У МОЛОДОГО ПОКОЛІННЯ МОТИВАЦІЇ 
ДО ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ 

 
Анотація. Стаття розкриває досвід закладу освіти з організації 

здоров’яспрямованого освітнього процесу. Обґрунтовується теза щодо 
необхідності спеціальної підготовки педагогічних працівників з проблеми 
впровадження системного процесу здоров’язбереження в закладі освіти. 



Саме це є необхідною умовою функціонування моделей шкіл здоров’я в 
закладі загальної середньої освіти. 

Ключові слова: життєві навички, здоровий спосіб життя, 
здоров’язбережувальні технології, негативні чинники впливу на дітей, 
Школа сприяння здоров’ю, Школа, дружня до дитини. 

 
Постановка проблеми. Одним із основних завдань сучасної школи є 

створення освітнього середовища, яке сприятиме розвитку здорової дитини. 
Формування в учнів …  

 
CПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

Розмір шрифту – 12, інтервал – 1,5. Нумерацію виставляти ВРУЧНУ, за 
алфавітом 

1. Єжова О. Формування ціннісного ставлення до здоров’я в учнів 
професійно-технічних навчальних закладів: монографія. Суми: Вид-во 
«МакДен», 2011. 412 с. 

2. Залучення старшокласників до науково-дослідної діяльності МАН як 
засіб розвитку їх дослідних здібностей. Інновації в освіті: інтеграція науки і 
практики: зб. наук-метод. праць / за заг. ред. О.А. Дубасенюк. Житомир: 
ФОП Левковець, 2014. С. 56 – 75. 

3. Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності. 
Офіційний вісник України. 2017. № 85. URL: http://ovu.com.ua/news/2411-
viyshov-drukom-chergoviy-nomer-byuletenya-ofitsiyniy-visnik-ukrayini-vid-31-
zhovtnya-2017-roku-85 (дата звернення: 15.10.2019). 

4. Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері 
реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період 
до 2029 року: Розпорядження Кабінету міністрів України № 988-р від 
14.12.2016. URL: http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/54258/ (дата звернення: 
15.02.2020).  

5. Успенська В. Принципи здоров’язбережувальної педагогіки. 
Педагогічна трибуна. 2014. № 11. С. 6 – 9. 

 
Участь у конференції, розміщення на сайті, електронний друк статей є 

безкоштовними. Вартість публікації для отримання паперових екземплярів 
(програма конференції, збірник статей) – 100 грн. Кошти надсилати після 
підтвердження отримання заявки та прийняття до друку наукової статті. Про 
це буде повідомлено електронною поштою впродовж тижня після отримання 
статті оргкомітетом.  

Кошти необхідно переказувати на картковий рахунок № 4731 2191 0653 
0987 Приватбанку, отримувач: Успенська Валентина Миколаївна.  

Заявки про участь у конференції і статті просимо надсилати в 
електронному варіанті на адресу оргкомітету – Лабораторії 
здоров’яспрямованої освіти КЗ СОІППО:  sumylab.zsd@gmail.com до 
11.11.2020. Відповідь про схвалення статті до друку отримаєте у термін до 
16.11.2020.  

Заявку та статтю оформляти окремими файлами і називати за зразком: 
Петренко_стаття.doc, Петренко_заявка.doc 

http://ovu.com.ua/news/2411-viyshov-drukom-chergoviy-nomer-byuletenya-ofitsiyniy-visnik-ukrayini-vid-31-zhovtnya-2017-roku-85
http://ovu.com.ua/news/2411-viyshov-drukom-chergoviy-nomer-byuletenya-ofitsiyniy-visnik-ukrayini-vid-31-zhovtnya-2017-roku-85
http://ovu.com.ua/news/2411-viyshov-drukom-chergoviy-nomer-byuletenya-ofitsiyniy-visnik-ukrayini-vid-31-zhovtnya-2017-roku-85
mailto:sumylab.zsd@gmail.com


Заявку просимо продублювати через Гугл-форму за посиланням: 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=rNNg1qckn0-
V2k1VR6N2HGaN4jYI3qxDkYiwksLUO0RUMkdWUFEyUUZSRFhGQzNNSD
VYWlk2S0lGTC4u 

ЗАЯВКА 
на участь у IV Всеукраїнській науково-педагогічній Інтернет-конференції  

«Здоров’я як особистий, освітній і суспільний феномен» 
Прізвище, імʼя, по батькові  

Посада з місцем роботи*  

Форма участі (публікація статті; 
виступ; участь) 

 

Тематичний напрям  

Назва статті  

Тема доповіді (вона ж – назва статті 
або інша) 

 

Тема наукових інтересів (для 
учасників) 

 

Мобільний телефон  

Е-mail  

Чи потребуєте друкованого збірника 
наукових статей конференції 

Потребую –  
Не потребую – 

Спосіб передачі збірника (Новою 
поштою чи особисто) 

 

* наприклад, учитель основ здоров’я та біології вищої категорії, учитель-
методист Ворожбянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 
Білопільської районної ради Сумської області 
 

Секретар оргкомітету: Успенська Валентина Миколаївна (тел. 
+380990199817) 

Запрошуємо Вас до участі в конференції!  
З повагою, оргкомітет 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=rNNg1qckn0-V2k1VR6N2HGaN4jYI3qxDkYiwksLUO0RUMkdWUFEyUUZSRFhGQzNNSDVYWlk2S0lGTC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=rNNg1qckn0-V2k1VR6N2HGaN4jYI3qxDkYiwksLUO0RUMkdWUFEyUUZSRFhGQzNNSDVYWlk2S0lGTC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=rNNg1qckn0-V2k1VR6N2HGaN4jYI3qxDkYiwksLUO0RUMkdWUFEyUUZSRFhGQzNNSDVYWlk2S0lGTC4u

