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ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Запрошуємо Вас взяти участь у заочній науково-практичній конференції
«ІННОВАЦІЙНІ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ У ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ»
яка відбудеться 25-26 травня 2020 р.
НАПРЯМИ РОБОТИ
Актуальні проблеми реалізації здоров’язберігаючих технологій у Новій українській школі.
Здоров’я людини, основні фактори впливу на здоров’я: сучасні проблеми та шляхи розв’язання.
Сучасні технології збереження і формування здоров’я у закладах дошкільної освіти.
Інноваційні здоров’язберігаючі технології у школі.
Реалізація наступності впровадження здоров’язберігаючих технологій дошкільної, початкової, основної освіти:
аспекти педагогічної інноватики.
- Психологічні методики збереження і формування здоров’я підростаючого покоління: кращий досвід впровадження.
- Здоров’язберігальні технології в роботі психолога з педагогами.
- Методичні засади реалізації інноваційних здоров’язберігаючих технологій у дошкільній, початковій, основній та
старшій профільній школі.
- Підготовка майбутнього педагога до впровадження інноваційних здоров’язберігаючих технологій у освітніх закладах.
ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.
Форма участі: заочна.
Запрошуємо до участі науковців, викладачів ВНЗ, освітян-практиків, аспірантів, магістрантів, студентів.
Передбачено публікацію статей у збірнику наукових праць, який буде виданий 25-26 травня 2020 року.
Матеріали будуть надруковані з оригіналів – макетів авторів
КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ
Адреса оргкомітету:
10008, Україна, м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 40,
Житомирський державний університет імені Івана Франка
Навчально-науковий інститут педагогіки,
тел: (098)41-91-146; е-mail: nastup18@gmail.com
-

Доцент кафедри дошкільної освіти і
педагогічних інновацій,
к.пед.н. Танська Валентина Володимирівна

Старший викладач дошкільної освіти і
педагогічних інновацій,
к.пед.н. Сорочинська Оксана Андріївна

Доцент кафедри зоології,
біологічного моніторингу та охорони
природи,
к.біол.н. Павлюченко Олеся Вікторівна

Оргкомітет буде вдячний Вам за можливість доведення до відома своїх колег і всіх бажаючих інформації про публікацію
збірника наукових праць.
Для друку статті просимо до 25 квітня 2020 року на електронну почту nastup18@gmail.com надіслати окремими
файлами:
заявку учасника (заявка_Петрук),
текст статті (стаття_Петрук),
відскановану квитанцію про сплату вартості публікації (квитанція_Петрук)

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ
Для опублікування приймаються статті у такому вигляді:
Обсяг статті – до 5 стор.
Текстовий редактор Microsoft Word, формат А-4.
Шрифт Times New Romans, розмір кеглю 14.
Поля по 2 см з усіх сторін.
Абзацний відступ 1,25, міжрядковий інтервал 1,5.
Символи із гарнітури Symbol.
Нерозривні пробіли між ініціалами і прізвищем (комбінація клавіш – CTRL+SHIFT+ПРОБІЛ).
Вирівнювання тексту по ширині.
Кегль шрифту для заголовку статті – напівжирний, усі літери великі.
Кегль шрифту для прізвища автора – напівжирний, курсив, місця його роботи/навчання – курсив.
Бібліографія оформляється у алфавітному порядку відповідно до вимог (Бюлетень ВАК України №5 за 2009 р.).
Посилання на літературні джерела подаються у квадратних дужках з вказівкою номера джерела [1, с. 2-5] або [1; 6].
Усі скорочення (за винятком загальноприйнятих одиниць виміру) можуть бути використані лише після згадування
повного терміну.
Автори несуть відповідальність за зміст і достовірність поданих матеріалів.
Матеріали, які не відповідають вимогам, до розгляду не приймаються.
Вартість публікації у збірнику становить 150 грн.
ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ
УДК
Ю. В. Аврамчук,
магістр спеціальності «Дошкільна освіта, 54 група ННІ педагогіки.
Науковий керівник: канд. пед. наук, доцент В.В. Танська
(Житомирський державний університет імені Івана Франка)
СУТНІСТЬ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ЗАКЛАДАХ ДОШКІЛЬНОЇ
ОСВІТИ
Вступ.
Актуальність дослідження.
Мета статті.
Виклад основного матеріалу.
Висновки.
Список використаних джерел
З повагою оргкомітет
РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА
учасника конференції
Прізвище
Ім’я
По-батькові
Місце навчання / роботи
Курс, спеціальність
Науковий керівник (звання, посада, ПІБ) – для робіт
студентів та магістрантів
Назва статті
Назва секції
Контактний телефон, E-mail
Поштова адреса з індексом

