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ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 
Запрошуємо взяти участь в інтернет-конференції, що інформує вчених, педагогів та практиків щодо 

останніх досягнень у галузі здоров’я людини. Робочі мови конференції – українська, англійська, 
російська.  

Конференція присвячена висвітленню теоретичних та практичних результатів досліджень щодо 
проблем вивчення, збереження та формування здоров’я людини.  

Усі надіслані матеріали будуть опубліковані в збірнику матеріалів конференції та розміщені на сайті 
Української асоціації валеологів http://valeolog.net. 

 

Проблематика конференції: 
1. Сучасні проблеми педагогічної валеології (секція «Педагогіка та методика викладання»). 
2. Сучасні здоров'язбережувальні освітні технології (секція «Технології здоров’я»). 
3. Сучасні профілактичні та реабілітаційні технології (секція «Реабілітація»). 
4. Фізична культура і здоров’я людини (секція «Фізична культура»). 
5. Екологія та здоров’я людини (секція «Екологія людини»). 
6. Сучасні проблеми безпеки та здоров'я людини (секція «БЖД») 
7. Філософські проблеми людинознавства, здоров’я та духовності (секція «Філософія»). 
8. Громадське здоров'я (секція «Громадське здоров’я»). 
9. Сучасні проблеми індустрії здоров'я і wellness-індустрії (секція «Індустрія здоров’я»). 
10. Секція молодих вчених (проводиться очно 19 квітня на базі Харківського національного університету 
імені В. Н. Каразіна ) 

 

Для участі в конференції необхідно до 12 березня 2018 подати до оргкомітету: 

1) текст публікації та заявку (згідно з формою, наведеною нижче) в електронному варіанті (відправити 

на електронну адресу оргкомітету E-mail: valeoconf2018@gmail.com) на одній із робочих мов 

конференції; 

2) скановану квитанцію про перерахування внеску для учасників конференції. 

За підсумками конференції планується видання електронного збірника матеріалів конференції, 

який буде розміщено на сайті . Української асоціації валеологів http://valeolog.net.  
 

Організаційний внесок за участь у конференції 100 грн. (у внесок входять верстка та редагування 

збірника та програми конференції, сертифікат). Організаційний внесок для студентів,. які є дійсними 

членами Української асоціації валеологів, складає 50 грн. Організаційний внесок для іноземних 

учасників – 40 €. 
 

Вимоги до оформлення статей у збірнику матеріалів конференції: 

Матеріали публікації обсягом до 3--х сторінок повинні бути представлені на одній із робочих мов 

конференції (українською, англійською). Текст статей друкується у форматі А4 в текстових редакторах 

Word, for Windows (6.0-7.0), поля: верхнє – 2,5 см, нижнє – 2,5 см, ліве та праве – 2,5 см, шрифт Times 

New Roman, розмір шрифту 12, інтервал 1.  

Таблиці та рисунки повинні мати назву, нумеруються і подаються по тексту матеріалу з 

посиланнями на них. Формат ілюстрацій не повинен перевищувати розміри аркуша А4.  

Автори повинні дотримуватися такої структури представлених матеріалів: коротка 

характеристика тієї галузі знань, яка висвітлюється в матеріалі; мета роботи, методики дослідження. 

Наявність у матеріалах експериментальних даних передбачає висвітлення результатів дослідження та їх 

http://valeolog.net/
http://valeolog.net/


обговорення. Кожен матеріал повинна мати логічний висновок. Текстовий матеріал не повинен мати 

синтаксичних та орфографічних помилок. 

Приклад: 

Іванов В. В.1, Петров М. П.2 

1Інститут здоров'я, завідувач відділом, професор, доктор наук 
2Інститут здоров'я, аспірант кафедри громадського здоров'я 

 

00000, м. Київ, вул.. Київська, буд. 100, кв. 100 

067-000-00-00 

v.ivanov@mail.u 

Секція: сучасні профілактичні та реабілітаційні технології 

 

НАЗВА  

Текст… 
 

Вимоги до оформлення статей у Віснику Харківського національного університету 

імені В. Н. Каразіна, серія «Валеологія: сучасність і майбутнє»  

Інформацію про методику, діагностичний комплекс або оздоровчу компанію можна доповнити 

фото чи логотипом компанії. 

Умови оформлення та подання статей у фаховий збірник «Вісник Харківського національного 

університету, серія Валеологія: сучасність і майбутнє», розміщені на сайті 

http://philosophy.karazin.ua/ua/kafedra/val_visnyk.html 
 

Вартість друку статті у Віснику ХНУ імені В. Н. Каразіна: 

Вартість друку кожної сторінки статті у Віснику становить 50 грн. (4 €  – для іноземних учасників). 

Статті до Вісника ХНУ імені В. Н. Каразіна надсилати за адресою: E-mail: valeoonline14@yandex.ru 

При недотриманні зазначених вимог рукописи не приймаються до розгляду. Матеріали, що 

не відповідають тематиці збірника чи Вісника ХНУ імені В. Н. Каразіна,будуть відхилені. 
 

Організаційний внесок за друк матеріалів конференції та членські внески до Української 

асоціації валеологів  

відправляти поштовим переказом на адресу: 

61002, м. Харків,  вул. Мистецтв (Червонопрапорна) 7/9, кв. 90,  

Бельорін-Еррері Олександрі Михайлівні  

тел.: 063-475-01-34 

або  

на картковий рахунок Приватбанку 5168 7423 5869 9456 на ім’я Миргород І.М. (призначення 

платежу: за друк статті від… – вказати своє ПІБ) 
 

З додаткових питань конференції звертатися за тел. : 

063-475-01-34 Бельорін-Еррера Олександра Михайлівна; 

093-985-20-65 Миргород Ірина Михайлівна; 

066-312-04-34 Мірошниченко Ольга Миколаївна 
 

Всю відповідальність за зміст інформації, що подається в матеріалах конференції, несуть автори! 

Заповнення заявки за такою формою є обов’язковим для всіх учасників! 

ЗАЯВКА УЧАСНИКА 
 

Прізвище, ім’я, по батькові 

Місце роботи, посада  

Науковий ступінь, вчене звання 

E-mail 

Сайт (за наявності) 

Поштова адреса для відправлення матеріалів 

Контактний телефон (бажано мобільний) 

Секція, в якій хочете розмістити матеріали 

Назва матеріалу 

Назва статті для Віснику ХНУ імені В. Н. Каразіна 

Друк статті у Віснику ХНУ імені В. Н. Каразіна 
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