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Інформаційне повідомлення

Ш ановні колеги!

Міністерство освіти і науки України 
Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка 

Інформаційно-методичний центр управління освіти і науки
Сумської міської ради 

Інформаційно-аналітичний центр медичної статистики відділу охорони здоров'я
Сумської міської ради 

Клініка дружня до молоді КУ «Сумська міська дитяча клінічна лікарня Святої Зінащи»

запрошують Вас взяти участь у проведенні VIII Всеукраїнської науково-практичної 
конференції з міжнародною участю «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 навчальних закладах різного 

типу.
4. Медико-біологічні та психолого-педагогічні проблеми фізичного виховання і 

спорту дітей, підлітків і молоді.
5. Сучасні підходи, до створення здоров’язбережувального середовища у закладах 

освіти та професійній діяльності.
6. Гігієнічні та психолого-педагогічні засади формування здорового способу 

життя.
7. Методологічні засади та методичні підходи викладання дисциплін медико- 

біологічного блоку у вищих навчальних закладах.

Учасникам конференції на вибір пропонуються форми участі:

1) участь без публікації -  до початку конференції буде видано програму та іменні 
сертифікати, які засвідчують участь у конференції (обов’язкова заявка на участь);

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



3) участь очна / заочна з публікацією статті у збірнику наукових праць 
,<Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології», що затверджений МОН 
України як фахове наукове видання з педагогічних наук, у якому публікуються 
основні результати дисертаційних робіт (наказ МОН України № 1021 від 07.10.2015). 
Журнал включено до міжнародних наукометричних баз Index Copernicus Master List, 
Google Scholar, Cite Factor та CEJSH. Кожній статті журналу присвоюється DOI -  
Цифровий ідентифікатор об’єкта (ЩО), англ. Digital object identifier (DOI) — серійний 
номер, що використовується для постійної та унікальної ідентифікації об’єктів будь- 
якого типу. DOI використовується для «сталої ідентифікації зразків інтелектуальної 
власності в цифровій мережі та асоціювання структурованих даних в розширюваний 
спосіб»).

Для участі у конференції просимо до 5 березня 2018 року подати в 
електронному вигляді:

■S статтю до збірника наукових праць «Педагогічні науки: теорія, історія, 
інноваційні технології». Наукові статті, що подаються до друку українською мовою, 
повинні містити такі складові: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із 
важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз основних досліджень і 
публікацій, у яких започатковано розв'язання даної проблеми та на які спирається автор, 
виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується 
означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного 
матеріалу дослідження з повним обгрунтуванням отриманих наукових результатів; 
висновки з даного дослідження та перспективи подальших розвідок у даному напрямі. З 
метою дотримання зазначених вище вимог слід жирним шрифтом виділити такі елементи 
статті: постановка проблеми, аналіз актуальних досліджень, мета статті, методи 
дослідження, виклад основного матеріалу, висновки та перспективи подальших 
наукових розвідок. У статтях, що написані англійською мовою, необхідно виділити 
такі елементи: Introduction, Analysis of relevant research, Aim of the Study, Research 
Methods, Results, Conclusions.

Обсяг статті, включно зі списком цитованої літератури (без анотацій), повинен 
становити 12-20 сторінок формату А 4. Шрифт -  Times New Roman. Відстань між 
рядками -  півтора інтервали комп’ютерного стандарту, кегель 14; поля: верхнє і нижнє -  
20 мм, ліворуч -  25 мм, праворуч -  10 мм. Середня кількість знакомісць у рядку -  65, 
кількість рядків на одній сторінці -  до ЗО.

При поданні статті до друку авторам слід дотримуватися таких вимог:
• не здійснювати ущільнення або розрідження інтервалів між літерами;
• не відбивати абзаци табуляціями або багаторазовими пробілами;
• використовувати лапки формату « »;
• між ініціалами та прізвищем ставиться нерозривний пробіл (Ctrl+Shift+пробіл);
• використовувати лише графічні елементи, виконані у графічних редакторах із

високою якістю деталей;
• використовувати формат файлу для відправки в редакцію DOC.

Рукопис оформляється згідно з Держстандартом ДСТУ 3008-95. У верхньому 
лівому куті першої сторінки рукопису ставиться УДК, у правому — ім’я та прізвище 
автора (авторів), назва закладу та ID ORCID автора (реєстрація ID ORCID 
здійснюється на сайті orcid.org), нижче посередині рядка -  заголовок статті великими



ерами. Між назвою закладу та заголовком статті інтервал 2. Такий самий інтервал 
іж заголовком та анотацією.

Статті приймаються до друку після перевірки на плагіат та подвійного сліпого 
рецензування незалежними експертами. Стаття має бути ретельно перевірена й 
повністю відредагована.

Після публікації наукового журналу електронні версії статей будуть розміщені 
у відкритому доступі на сайті журналу: http://pedscience.inf.ua. Випуск журналу 
очікується у  серпні 2018 року.

Оплата за статтю здійснюється тільки після її рецензування 
редакційною радою та рекомендації до друку. Після рецензування статті, 
повідомлення про її прийняття до друку (або відхилення) і реквізити щодо 

ф оплати надсилаються авторові лише на електронну адресу. Тільки тоді 
автор оплачує видання і надсилає копію квитанції про оплату’ на e-mail: 
kafedra.smy@gmail.com.

Автору статті гарантується один примірник опублікованого збірника. 
Пересилка поштою друкованих матеріалів здійснюється за кошти автора.

Видання здійснюється із залученням авторських коштів -  55 грн. за одну 
сторінку тексту. Крім того, додатково потрібно сплатити 60 грн. за присвоєння DOI.

Статті разом із зазначеними документами також приймаються за адресою:
40 002 м. Суми, вул. Роменська, 87, кафедра медико - біологічних основ 

фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. 
М акаренка

Зразок оформлення статті

У ДК 371.315.6:51

Галина Руденко
Сумський державний педагогічний 
університет імені А. С. Макаренка 

orcid.org/0000-0003-0645-6781

ЗАГОЛОВОК СТАТТІ

Анотація українською мовою(8 - 1 0  рядків).
Ключові слова (8 -  10).

Текст статті

РЕЗЮ М Е

Г. П. Руденко. Название статьи 
Аннотация на русском языке (8—10 строк).
Ключевые слова (8 -  10).

SUM M A RY

G. P. R udenko. Title o f article 
Summary (30 lines).
Key words (8 -  10).

http://pedscience.inf.ua
mailto:kafedra.smy@gmail.com


У анотаціях згідно з вимогами міжнародних наукометричних баз необхідно 
добразити такі елементи: мета статті, методи дослідження, результати 

дослідження, практичне значення дослідження, висновки та перспективи 
подальших наукових розвідок (8—10 рядків українською та російською мовами і ЗО 
рядків англійською мовою через 1 інтервал кегль 14 курсивом).

Сторінки рукопису не нумеруються. Підписи до рисунків, схем, таблиць 
включають їх номер, назву, пояснення умовних позначень. Посилання на наукову 
літературу в тексті подаються за таким зразком: [5, 87], де 5 -  номер джерела за 
списком літератури, 87 -  сторінка. Посилання на декілька наукових видань 
одночасно подаються таким чином: [3, 156; 4; 8, 22-23].

Бібліографічний список мовою оригіналу складається через 1 інтервал, кегль 14, 
в алфавітному порядку і подається після тексту статті під заголовком: 
«ЛІТЕРАТУРА».

Після ЛІТЕРАТУРИ подаються REFERENCES (список використаних джерел 
інформації, оформлених згідно з вимогами стандарту АРА (http:/7www.apastyle.org), де 
всі кириличні назви статей та книг транслітеруються латинськими літерами та 
перекладаються англійською мовою.

Вимоги до оформлення бібліографічного опису списку джерел подані в журналі 
«Бюлетень ВАК України» № 3 за 2008 р.

ЛІТЕРАТУРА
1. Ващенко Г. Виховання волі і характеру : підручник для педагогів / Григорій Ващенко. — 

К. : Видавництво «Школяр». 1999. -  385 с.
2. Мацько Л. І. Матимемо те. шо робимо : До питання формування мовної культури / 

Любов Мацько // Дивослово. -  2001. -  № 9. -  С. 2-3 .

Заявка учасника 
VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції з 

міжнародною участю “Освіта і здоров’я” ( 3 - 4  квітня 2018 р., м. Суми)

1 Прізвище, ім’я, по-батькові (повністю)
2 Місце роботи або навчання
3 Посада
4 Науковий ступінь
5 Вчене звання
6 Секція
7 Тема доповіді
8 Форма участі у конференції (потрібне 

позначити)
■/ виступ на пленарному засіданні;
^  виступ на секційному засіданні;

участь як слухач;
^  участь заочна з публікацією статті у 

збірнику наукових праць "Педагогічні 
науки: теорія, історія, інноваційні 
технології",

9 Місто та номер відділення служби експрес- 
доставки “Нова пошта”

10 Контактний телефони
11 Контактний e-mail
12 Чи потрібне офіційне запрошення Т а к

Н і
17 Ч іт  пптпіг~інтлй рртлтгтгЬітгях

http://www.apastyle.org


потрібний додатковий збірник наукових 
праць

Так: указати кількість додаткових
збірників
Ні

' 15 Потреба в бронюванні місця проживання Так: у гуртожитку, в готелі (потрібне 
підкреслити)
Ні

Адреса оргкомітету: 
40 002 м. Суми, вул. Роменська, 87, 

кафедра медико - біологічних основ фізичної культури, Сумського 
державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка

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


