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Шановні пані і панове! 
 

ЗАПРОШУЄМО ВАС 

17-19 жовтня 2017 року 

до участі у Міжнародній науково-практичній конференції 

„ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ : ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА”,  

присвяченої 25-річчю Медичного інституту Сумського державного університету 

(реєстраційний №689 Українського інституту науково-технічної експертизи та інформації) 

Місія конференції – залучити науковців та практиків до обговорення та обґрунтування 

теоретичних і практичних проблем здоров’я людини в медицині та освіті. 

Місце проведення: Україна, м.Суми, вул. Покровська, 9/1, Конгрес-Центр Сумського 

державного університету 

Організаційний комітет 
Олександр Бріжатий  проректор з науково-педагогічної роботи Сумського державного 
університету –голова; 
Генрик Собчук – директор Представництва Польської Академії Наук у Києві (Польща) – 
співголова; 
Володимир Ткаченко  в.о. директора ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» – співголова;  
Андрій Лобода − директор Медичного інституту Сумського державного університету – заступник 
голови; 
 

Таміла Бережна – старший науковий співробітник, ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», 
Анжеліна Пугач – старший науковий співробітник, ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», 
головний редактор журналу «Рідна школа», 
Максим Погорєлов – професор кафедри громадського здоров’я, Сумський державний університет,  
Владислав Сміянов – завідувач кафедри громадського здоров’я, Сумський державний університет, 
доктор медичних наук,  
Микола Линдін – голова наукового товариства студентів і аспірантів Медичного інституту, 
Сумський державний університет, 
Ольга Єжова − завідувач кафедри фізичної реабілітації та спортивної медицини, Сумський 
державний університет, 
Ольга Ситник – доцент кафедри фізичної реабілітації та спортивної медицини, Сумський 
державний університет,  
Ірина Бріжата – доцент кафедри фізичної реабілітації та спортивної медицини, Сумський 
державний університет,  
Дмитро Воропаєв – асистент кафедри фізичної реабілітації та спортивної медицини, Сумський 
державний університет, 
Аліна Ольховик – асистент кафедри фізичної реабілітації та спортивної медицини, Сумський 
державний університет. 

 

Напрями роботи конференції:  
1. Здоров’я як предмет дослідження філософії, соціології, психології, педагогіки, медицини. 

2. Медико-біологічні аспекти відновлення, збереження, зміцнення і формування здоров’я 

людини. 

3. Освітні аспекти збереження, зміцнення, формування і відновлення здоров’я людини.  

4. Профілактика інфекційних та неінфекційних захворювань. Профілактика асоціальної 

поведінки. 

5. Громадське здоров’я.  



 

УЧАСНИКИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

Науковці, викладачі вищих навчальних закладів, лікарі, методисти, педагоги 

загальноосвітніх навчальних закладів, студенти, співшукачі, аспіранти, докторанти. 

Робочі мови конференції – українська, польська, англійська, російська. 

У програмі конференції: пленарне та секційні засідання, обговорення доповідей, майстер-класи, 

екскурсії. 

Пленарні доповіді, присвячені узагальненню результатів діяльності науково-педагогічних 

колективів та стратегічним напрямам подальшої дослідницької роботи (до 30 хв.). 

Секційні доповіді  за результатами індивідуальних і групових наукових  досліджень (до 15 хв.). 

Стендові доповіді (формат А-1) за результатами індивідуальних досліджень. 

Майстер-класи з актуальних проблем тематики конференції (до 45 хвилин). 
Умови участі в конференції: до 1 вересня 2017 року надіслати на електронну скриньку 

med.frsm.sumdu@gmail.com заявку з темою доповіді (зразок додано) і тези/статтю.  

Проїзд, проживання, харчування за рахунок організацій учасників.  

Планується видання збірки матеріалів конференції. Друк збірки матеріалів конференції 

безкоштовний. Матеріали конференції включатимуть тези та статті за напрямами роботи. Рішення 

про друк матеріалів повідомляється автору (авторам) протягом 3-х днів після їх отримання.  

Після рецензування кращі статті медико-біологічного спрямування будуть надруковані у 

Журналі клінічних та експериментальних медичних досліджень (JC&EMR) Сумського державного 

університету (Правила оформлення статті за посиланням 

http://med.sumdu.edu.ua/images/Sciense/Requests/instructions_for_authors_UA.pdf); 

Після рецензування кращі статті психолого-педагогічного спрямування будуть добрані для 

публікації у журналі «Рідна школа» (Правила оформлення статті за вимогами ДАК України). 

Рішення про друк у журналах буде повідомлено авторам додатково. 

Вимоги до оформлення тез/статті для друку у матеріалах конференції: 

 максимальний обсяг – до 2 друкованих сторінок (тези), до 10 друкованих сторінок 

(стаття); 

 формат А 4; поля: ліве – 2,5, верхнє, нижнє, праве – 2 см; 

 шрифт – гарнітура Times New Roman, кегль – 14 пт; 

 відступ на абзац 1,25 см, міжрядковий інтервал – 1,5; між словами 1 пробіл; 

 ілюстративний матеріал виконується у форматі JPG або TIF; 

 порядок оформлення (стаття): УДК (у лівому куті); великими літерами заголовок (по 

центру); нижче – ім’я та прізвище автора (авторів); нижче – місце праці (навчання) автора 

(авторів), електронна пошта, анотації англійською та польською мовами (400-500 знаків), 

ключові слова (3–5), текст, список використаних джерел; текст повинен мати такі 

складові: Вступ. Мета / Завдання. Методи. Результати. Обговорення і висновки.  

 порядок оформлення (тези): УДК; великими літерами заголовок; нижче – ім’я та 

прізвище автора (авторів); нижче – місце праці (навчання) автора (авторів), електронна 

пошта, анотації англійською та польською мовами (250-300 знаків), ключові слова (3–5), 

текст, список використаних джерел (за потребою, і не більше 2-х); текст може містити 

стандартні абревіатури.  
 

! Відповідальність за зміст матеріалів несуть автори.  

Оргкомітет залишає за собою право відхиляти матеріали, що не відповідають зазначеним 

вимогам. 

 

Адреса оргкомітету: 

40000, м. Суми, пров. Академічний, 9, кафедра фізичної реабілітації та спортивної 

медицини Сумського державного університету  

 

Координатори: Ситник Ольга Андріївна (тел. 066-96-17-220),  

   Бережна Таміла Іванівна (тел. 067-995-88-89, 095-014-75-71) 

http://med.sumdu.edu.ua/images/Sciense/Requests/instructions_for_authors_UA.pdf


Реєстраційна форма учасника 
Міжнародної науково-практичної конференції 

„ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА”,  

присвяченої 25-річчю Медичного інституту Сумського державного університету 

 
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) 
 

 виступити з доповіддю на пленарному 
засіданні;  

 виступити з доповіддю на секційному 
засіданні; 

 постерна доповідь; 
 провести майстер-клас; 
 учасник; 
 заочна участь 

9 Контактний телефон  
10 Контактний e-mail  
11 Чи потрібне офіційне запрошення Так 

Ні 
12 Потреба в бронюванні місця 

проживання 
Так:  
Ні 

 
 

 
 


