
 

 



 

 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

Запрошуємо Вас взяти активну участь у науково-практичній онлайн-конференції  

з міжнародною участю «Здоров’ясприятливе освітнє середовище сучасного 

закладу освіти: виклики, пошуки, тенденції», яка відбудеться 19-20 травня 2021 р. 

за ініціативи Державної установи «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків 

Національної академії медичних наук України», м. Харків. 

Конференцію включено до проекту «Реєстру з’їздів, симпозіумів та науково-

практичних конференцій, які проводитимуться у 2021 році» (№ 177). 

 

НАУКОВА ПРОГРАМА 

На конференції планується розглянути наступні питання: 

• медико-соціальні та психолого-педагогічні проблеми розбудови сприятливого 

освітнього середовища; 

• міжгалузева та міжсекторальна взаємодія закладів охорони здоров’я та освіти; 

• проблеми охорони психічного здоров’я дітей та підлітків, психогігієна 

навчальної діяльності; 

• психолого-педагогічні технології розвитку особистості в умовах сучасного 

закладу освіти; 

• досвід психологічного супроводу учнів в умовах сучасного закладу освіти; 

• організація медичного забезпечення учнів закладів загальної середньої та 

професійної освіти; 

• промоція здоров’я, здорове харчування та рухова активність учнівської 

молоді; 

• формування навичок здорового способу життя в школярів – роль 

педагогічного колективу, сім’ї та медичного працівника; 

• трансфер здобутків клінічної та профілактичної медицини в площину шкільної 

та підліткової медицини. 

 



 

 

ПУБЛІКАЦІЯ МАТЕРІАЛІВ 

Заплановано видання матеріалів конференції у форматі тез та статей, які будуть 

включені до українського міжвідомчого збірника «ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ 

ТА ПІДЛІТКІВ» (ISSN: 2519-2132 Online, 0369-8041 Print), № 1, 2021. 

 
Увага! Роботи повинні бути ретельно відредаговані автором згідно вимог.  

Статті, оформлені без урахування даних правил, опубліковані не будуть! 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 

1. Формат: файл *.doc, *.docx або *.rtf українською, англійською або російською мовами 

2. Обсяг: 2-3 сторінки – формат А4 

3. Поля: всі – по 2 см 

4. Шрифт: Times New Roman, розмір 12, інтервал -1,5. 

5. Заголовок: назва роботи (ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ), потім через інтервал прізвища та 

ініціали авторів; наступний рядок – повна назва установи, місто; нижче – E-mail автора. 

6. Текст тез повинен включати: а) мету дослідження; б) матеріали та методи дослідження; 

в) результати та обговорення; г) висновки. 

 

Для допомоги в написанні тез рекомендуємо прочитати інформацію: 

http://iozdp.org.ua/index.php/ru/tezisi-pishem-pravilno 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ 

7. Формат: файл *.doc, *.docx або *.rtf українською, англійською або російською мовами. 

8. Обсяг: від 5 сторінок (без урахування списку використаних джерел) – формат А4. 

9. Поля: всі – по 2 см. 

10. Шрифт: Times New Roman, розмір 12, інтервал -1,5. 

11. Усі величини вказуються в одиницях Міжнародної системи вимірювань, умовні скорочення 

повинні бути розшифровані. Текст не повинен мати синтаксичних і орфографічних 

помилок. НЕ використовуйте переноси, у тому числі, проставлені вручну. 

12. Слова, вказані латиницею, виділяти курсивом (напр. Helicobacter pylori). 

13. Для збереження цілісності тексту поруч з цифрами замість звичайного пробілу 

використовувати нерозривний пробіл (комбінація клавіш Ctrl+Shift+пробіл) у випадках: 

a. перед и після всіх математичних знаків (+, -, :, ×, ±, <, >); 

b. перед позначенням дозування, концентрацій, часу, відсотків, температури, інших 

фізичних і математичних величин. 

14. Експериментальна стаття повинна містити наступні розділи: вступ, матеріал і методи 

досліджень, результати та їх обговорення, висновки, список використаних джерел. 

http://iozdp.org.ua/index.php/ru/tezisi-pishem-pravilno


 

15. Оглядова стаття може мати різну кількість розділів з довільними назвами, але висновки є 

обов’язковими. 

16. Таблиці та рисунки мають бути пронумеровані відповідно до змісту статті. Статистична та 

інша деталізація наводяться під таблицею в примітках. Табличні матеріали розміщуються в 

тексті статті безпосередньо після першого згадування про них. 

17. Рисунки нумеруються в порядку їх обговорення в тексті. Всі елементи тексту в 

зображеннях (графіках, діаграмах, схемах), якщо це можливо, повинні мати гарнітуру 

Тimes New Roman. 

18. Кожне посилання на бібліографічне джерело вказується в тексті арабськими цифрами в 

квадратних дужках. У списку всі роботи розміщуються в порядку цитування, а НЕ за 

алфавітом. 

19. При перенесенні кількох рядків на нову сторінку, рядки скорочуються або сторінка 

оплачується повністю. 

 

СТРУКТУРА СТАТТІ 

Індекс УДК  

НАЗВА СТАТТІ (українською, російською та англійською) 

Прізвища та ініціали авторів 

Офіціальна назва організації, місто, країна 

 

Анотація українською, англійською та російською. На підставі даних літератури і власного 

досвіду … (не більше 8 строк).  

Ключові слова: 4- 6 слів, які не повинні дублювати слова з назви статті. 

 

Вступ («Введение» або «Introduction») 

Вступ повинен містити характеристику вивченості проблеми в світовій науковій літературі 

(бажано мінімум – 15-20 посилань на англомовні статті в міжнародних виданнях за останні 5 

років). Завершується введення характеристикою мети роботи – «виявити ...», «охарактеризувати 

...», «з’ясувати ...», «описати ...»; метою роботи не може бути «вивчити ...» або «досліджувати ...». 

 

Матеріал і методи досліджень («Материал и методы исследований» або «Materials and 

methods») 

Розділ повинен давати можливість повторити весь обсяг проведених досліджень для перевірки 

отриманих автором статті даних. Він, за потребою, може ділитися на підрозділи. Розділ повинен 

створювати цілісне уявлення про те, що автору роботи відомі всі можливі джерела помилок, які 

можуть вплинути на результати досліджень. 

 

Результати та їх обговорення («Результаты и их обсуждение» або «Results» и «Discussion»)  

Результати повинні включати основні дані, отримані в ході проведеного дослідження, їх аналіз та 

порівняння з іншими дослідженнями з подібною проблематики.  

Назви таблиць і малюнків (а також примітки до них) повинні бути «вичерпними».  

Діаграми, що наведені в роботі, повинні бути доступні до редагування. 



 

 

Висновки («Выводы» або «Conclusion») 

Висновки – 5-10 пропозицій. Можна у вигляді списку, можна суцільним текстом. 

Перспективи подальших розробок … 

 

Бібліографічні посилання («Библиографические ссылки» або «References»)  

Перелік літературних посилань наводиться згідно з ДСТУ 8302:2015 (http://bit.ly/3b1SmRm) в 

порядку згадування в тексті. Повинна бути наведена додаткова інформація про статті — DOI, 

PubMed ID тощо. Необхідно оформити два варіанти переліку літератури: один на мові 

оригінальної статті, другий в латинській транслітерації. Для автоматичної транслітерації 

російськомовних та україномовних джерел користуйтесь сайтом http://www.translit.net. Кожне 

джерело зі списку бібліографічних посилань можна перевірити через сайт 

http://www.crossref.org/guestquery. Переконливе прохання робити це самостійно перед 

комплектуванням списку посилань до своєї статті. 

Неприпустиме використання несумлінного текстового переймання й присвоєння результатів 

досліджень, які не належать авторам рукопису, що подається. 

Перевірити статтю на оригінальність можна за допомогою різних онлайн-сервісів Редакція 

залишає за собою право перевірки рукописів, що надійшли, на наявність плагіату. Відсоток 

текстових запозичень в обсязі понад 20 % вважається неприпустимим. 

Стаття повинна бути сумлінно відредагована й вивірена автором. Переконайтеся перед 

відправленням рукопису, що всі вказані інструкції виконані. 

 

Реферат англійською (для електронної публікації). 

Назва статті 

Прізвища та ініціали авторів 

Офіціальна назва організації, місто, країна 

Обсяг 2200-2500 знаків. Реферат повинен бути чітким і інформативним (не містити загальних 

фраз, другорядної інформації), оригінальним (не бути калькою україно- чи російськомовної 

анотації), змістовним (відображати основний зміст статті), структурованим (написаним як один 

абзац тексту, але слідувати послідовності опису результатів в статті), «англомовним» (написаним 

якісним англійською мовою). Реферат повинен містити мету, короткий опис методів проведення 

досліджень, опис основних результатів і лаконічні висновки. У тексті необхідно застосовувати 

термінологію, яку застосовують в профільних міжнародних англомовних журналах по тематиці 

досліджень. Реферат сам по собі повинен бути зрозумілим без ознайомлення з основним змістом 

статті. 

Keywords: 4- 6 слів, які не повинні дублювати слова з назви статті. 

 

http://bit.ly/3b1SmRm
http://www.translit.net/
http://www.crossref.org/guestquery


 

 

До статей додаються такі документи (кольорові скан-копії, формат *.pdf): 

1) супровідний лист;  

2) висновок експертної комісії за підписом керівника установи та завірене печаткою;  

3) перша сторінка статті з візою керівника установи і остання – з підписами всіх 

авторів; 

 

Автор несе відповідальність за зміст поданих матеріалів, достовірність результатів. 

 

Необхідно до 20 квітня 2021 р. надіслати електронний варіант статті та скановані 

супровідні документи на електронну скриньку conf@iozdp.org.ua та обов’язково 

підтвердити отримання матеріалів Оргкомітетом. 

Оплата видавничих витрат проводиться тільки після затвердження матеріалів! 

Вартість сторінки тез – 50 грн, сторінки статті – 30 грн. 

 

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ УЧАСНИКІВ 

За умови виконання протиепідемічних заходів, участь у заході лише дистанційна та 

буде здійснюватися за допомогою додатку Zoom для доповідачів та 

транслюватиметься на офіційному каналі ДУ «ІОЗДП НАМН» у YouTube для всіх 

зареєстрованих слухачів. 

 

Посилання на реєстраційну форму https://forms.gle/Ut6i9cDFWcKAKo8K9   

Для подальшого коректного отримання сертифіката учасника прохання 

реєструвати ОДНОГО учасника на ОДНУ електронну адресу! 

 

Форми участі в конференції: 

- доповідь + публікація;  

- тільки публікація;  

- слухач. 

 

Робочі мови конференції:  

українська, англійська, російська. 

 

Адреса Оргкомітету конференції: 

ДУ «ІОЗДП НАМН», пр. Ювілейний, 52-А, 61153, м. Харків, Україна 

 

Контакти: (067) 724-40-46 – Щербакова Олена Олександрівна  

  (050) 323-10-06 – Водолажський Максим Леонідович 

E-mail: conf@iozdp.org.ua  

Сайт: http://iozdp.org.ua   

mailto:conf@iozdp.org.ua
https://forms.gle/Ut6i9cDFWcKAKo8K9
mailto:conf@iozdp.org.ua
http://iozdp.org.ua/

