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Інформаційне повідомлення 

 

 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

 

Запрошуємо вас до участі в роботі  

V Всеукраїнської науково-практичної конференції 

 «ЗДОРОВ’Я, ДОБРОБУТ, БЕЗПЕКА, ОСВІТА  

ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ»,  
яка відбудеться 15 листопада 2022 року  

на базі комунального закладу Сумський обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти (в онлайн-режимі) 

 

Мета конференції: обговорення актуальних питань освітньої діяльності 

щодо забезпечення здоров’я, добробуту, безпеки учасників освітнього процесу 

як умови досягнення прогресу Цілей сталого розвитку.  

До участі запрошуються: співробітники наукових установ, науково-

педагогічні працівники закладів вищої освіти, науково-педагогічні та 

педагогічні працівники закладів післядипломної педагогічної освіти, керівники 

та педагоги закладів освіти всіх рівнів; працівники центрів професійного 

розвитку педагогічних працівників, психологічних служб системи освіти, 

інклюзивно-ресурсних центрів, інші зацікавлені особи.   

 

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

1. Розбудова безпечного здорового освітнього середовища. 

2. Посилення стійкості педагогічних працівників. Підтримуюче середовище 

для навчання й розвитку споживачів освітніх послуг. 



3. Поступ Нової української школи в реалізації завдань соціальної і 

здоров’язбережувальної освітньої галузі. 

4. Формування культури харчування та правильних харчових звичок – 

цінності Нової української школи. 

5. Освіта і Глобальна ціль сталого розвитку 3. Забезпечення здорового 

способу життя та сприяння благополуччю для всіх у будь-якому віці. 

6. Освіта і Глобальна ціль сталого розвитку 4. Забезпечення всеохопної і 

справедливої якісної освіти та заохочення можливості навчання впродовж 

усього життя для всіх. 

7. Освіта і Глобальна ціль сталого розвитку 12. Забезпечення переходу до 

раціональних моделей споживання і виробництва.   

 

Робоча мова конференції: українська. 

Форми участі в конференції: онлайн-доповідь на пленарному засіданні, 

онлайн-виступ на засідання секції, відеозапис виступу на засіданні секції, 

онлайн-участь без виступу, тільки публікація статті.  

 

Умови участі у конференції 

Участь у конференції є безоплатною. 

Учасники конференції отримають електронний сертифікат участі 

(4 год.), який буде розісланий учасникам на їх електронні адреси. 

За підсумками роботи конференції буде сформований електронний / 

паперовий збірник наукових статей V Всеукраїнської науково-практичної 

конференції  «Здоров’я, добробут, безпека, освіта для сталого розвитку» та 

розміщений на сайті КЗ СОІППО: https://cutt.ly/HBEUKS5 (Лабораторія 

здоров’яспрямованої освіти); http://www.soippo.edu.ua (розділ «Конференції. 

Проєкти. Гранти»).  

Паперовий збірник буде надісланий учасникам конференції на їхнє 

попереднє замовлення (орієнтовна вартість 100–150 грн.; надсилання через 

Нову пошту). Реквізити для оплати нададуться авторам після отримання 

підтвердження, що матеріали прийнято до друку. 

 

Для участі в конференції необхідно подати до оргкомітету заявку за 

посиланням: https://forms.office.com/r/FApT91f4fT  

Статтю (вимоги до статті – додаток 1), надсилати на електронну адресу 

sumylab.zsd@gmail.com. Файл зі статтею слід назвати наступним чином: 

Петренко П.П._стаття. 

Термін подачі матеріалів – до 10 листопада 2022 року. 

 

Онлайн-сервіс для проведення конференції – Microsoft Teams. Інструкцію 

щодо підключення учасники конференції отримають на свої електронні адреси. 

 

ДО УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ ДОЛУЧАЙТЕСЯ ЗА ПОСИЛАННЯМ: 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_Y2RiZTk0NGUtNzU0Ny00N2ZjLWJhODYtZThjNGJhYjg4YjM1%40thread.

v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d660d3ac-24a7-4f9f-95da-

4d5547a3761c%22%2c%22Oid%22%3a%2236e28d66-de08-43ac-9188-b092c2d43b44%22%7d   
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Порядок роботи конференції 

 

15 листопада 2022 року 

 

09.00-10.00 – підключення до «наради»-відеорежиму проведення 

конференції та реєстрація учасників. Посилання на реєстрацію буде розміщене 

в чаті наради.  

10.00-13.00 – пленарне онлайн-засідання.  

13.00-14.00 – перерва.  

14.00-16.00 – онлайн-робота секцій. 

  

Програму конференції буде розміщено на сайті КЗ СОІППО (у розділі 

«Конференції. Проєкти. Гранти»): http://www.soippo.edu.ua 

 

Довідкова інформація для учасників конференції: 

1. Оргкомітет залишає за собою право відхилити матеріали, якщо вони не 

відповідають вимогам або тематиці конференції. 

2. Просимо учасників, які подали заявки, але не можуть особисто взяти 

участь у конференції, завчасно повідомити про це оргкомітет (телефоном або 

електронною поштою). 

 

 

КОНТАКТНІ ДАНІ ВІДПОВІДАЛЬНИХ КООРДИНАТОРІВ 

КОНФЕРЕНЦІЇ: 

+380990199817 – Успенська Валентина Миколаївна; 

+380982788585 – Деряпа Валентина Олександрівна; 

+380663718098 – Абрамітова Ірина Миколаївна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Щиро запрошуємо Вас до участі в роботі конференції!  

З повагою – оргкомітет 

http://www.soippo.edu.ua/


Додаток 1 

 

Вимоги до оформлення наукової статті  

Наукова стаття приймається до друку українською мовою.  

У верхньому правому куті з вирівнюванням по правому боку зазначити 

ім’я та прізвище автора(ів) (напівжирним), нижче – науковий ступінь, вчене 

звання, посаду. Нижче – організацію в називному відмінку. Нижче – 

електронну адресу підкресленим курсивом.  

Назву наукової статті друкувати через один інтервал ЗАГОЛОВНИМИ 

НАПІВЖИРНИМИ ЛІТЕРАМИ з вирівнюванням по центру. Через інтервал 

після назви подавати курсивом анотацію українською мовою (п’ять рядків) та 

ключові слова (до п’яти слів). Вирівнювання тексту – по ширині. 

Через інтервал після ключових слів розміщувати текст із структурними 

елементами. Рекомендовані структурні елементи (їх назви виділяються в тексті 

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 та перспективи подальших досліджень (найбільш важливі 

результати статті, які мають теоретичне та (або) практичне значення. Висновки 

підсумовують статтю й не місять інформації, про яку не йшлося в статті. Це не 

стосується інформації щодо перспектив подальших досліджень). 

Виділення в самому тексті допускаються напівжирним шрифтом і 

курсивом, розрядка й підкреслення виключаються. 

Список літератури (СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ) подавати 

через інтервал після основного тексту. Оформлюється за правилами 

бібліографічного опису ДСТУ 8302:2015. Джерел – 6-7. У тексті має бути 

посилання на кожне джерело. Воно зазначається в квадратних дужках, де перша 

цифра – його порядковий номер у списку використаних джерел, далі – сторінки 

цитованого джерела, наприклад: [3, с. 56], [2]. 

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. 

 

Технічні вимоги до оформлення статті: 

обсяг – 6-8 сторінок (заповнення останньої сторінки, якщо їх 6, не менше 

75 %), включаючи ілюстрації, таблиці, графіки, список використаних джерел; 



текст – у форматі Word 2003-2010(9);    

формат аркуша паперу – А4;  

орієнтація – книжна; 

поля – усі по 2 см; 

шрифт – Times New Roman, 14 пт; перелік літератури у списку 

використаних джерел – 12 пт;  

міжрядковий інтервал – 1,5; 

абзацний відступ – 1,25 см; 

малюнки і фотографії – у форматі TIF чи JPG; 

 

 

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ 

 

Тамара Василець, 

директор, 

Катерина Сушко,  

учитель основ здоров’я та біології вищої категорії, учитель-методист.  

Ворожбянський ліцей (опорний заклад) Ворожбянської міської ради 

Сумської області. 

adresa@gmail.com 

 

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 … 
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