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МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

«БІОЛОГІЧНІ, МЕДИЧНІ ТА
НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ
АСПЕКТИ ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ»
(21-22 жовтня 2021 р.)

Полтава-2021

Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної
конференції «Біологічні, медичні та науково-педагогічні аспекти здоров’я людини»
21-22 жовтня 2021 р.. Форма участі – очна, заочна.
Напрямки роботи конференції:
 – Експериментальна ботаніка та фізіологія рослин;
 – генетика та селекція рослин;
 – зоологія та екологія тварин;
 – гідробіологія;
 – мікробіологія та вірусологія;
 – стійкість та розвиток екосистем;
 – анатомія, фізіологія та екологія людини;
 – біохімія та молекулярна біологія;
 – медична біологія;
 – клінічна медицина;
 – імунологія;
 – історія біології, історія медицини;
 – сучасні проблеми паразитології;
 сучасні проблеми порушення мікроекології людини та шляхи відновлення
здоров’я організму (пре-, пробіотики і харчування).
 - мікробні препарати в рослинництві та тваринництві;
 вивчення механізмів розвитку, шляхів запобігання та лікування
кислотозалежних захворювань шлунково-кишкового тракту людини.
 причини та формування антибіотикорезистентності;
 методи профілактики та лікування захворювань пов’язаних із обміном
речовин в організмі людини (механізми розвитку та лікування ожиріння і
діабету);
 значення біологічно активних добавок для підтримання здоров’я людини;
 харчова біотехнологія, продукти здорового харчування;
 біотехнологія у рослинництві, тваринництві та ветеринарії;
 сучасні проблеми методики викладання біології, медицини у вищих
навчальних закладах.
 еколого-валеологічне виховання у вищих та середніх навчальних закладах.
 – медико-педагогічні аспекти фізичного виховання і спорту;
 – природокористування та охорона навколишнього середовища;
 вплив стану навколишнього середовища на здоров’я людини;
 біологічні основи відтворення та охорони біорізноманіття тваринного та
рослинного світу.
Календар важливих дат
 Прийом статей і оплата до 10.10.2021 р.
 Реєстрація учасників: 21.10.2021 р.

 Дні роботи конференції: 21–22 жовтня 2021 р.
Робоча мова: українська, російська та англійська.
Запрошуємо до участі в конференції науковців, викладачів, докторантів, аспірантів,
магістрантів, учителів, студентів.
Голова організаційного комітету:
Сітарчук Роман Анатолійович – В.о. ректора Полтавського національного педагогічного
університету імені В.Г. Короленка, доктор історичних наук, професор.
Організаційний комітет:
Шевчук Сергій Миколайович — проректор з наукової роботи, доктор географічних наук,
професор Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка.
Гриньова Марина Вікторівна — доктор педагогічних наук, професор Полтавського
національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка.
Пилипенко Сергій Володимирович — доктор біологічних наук, професор завідувач кафедри
біології та основ здоров’я людини Полтавського національного педагогічного університету
імені В.Г. Короленка.

Умови участі у конференції
Матеріали авторів будуть опубліковані у збірнику матеріалів конференції. Для
публікації необхідно надіслати заявку на участь у конференції, матеріали у
відповідності з викладеними нижче вимогами і відскановану квитанцію про оплату
на e-mail: labzoopnpu@gmail.com (з поміткою у темі листа conf-21).
Прийом матеріалів — Паляниця Віра Іванівна (зав. лабораторії кафедри
біології та основ здоров’я людини (тел. +380957685906)
Оплата за публікацію у збірнику матеріалів та тез конференції здійснюється
із розрахунку: 40 грн. за сторінку (відомості про авторів не рахуються), 50 грн. за
екземпляр паперового збірника, електронна версія безкоштовно, розсилка Новою
поштою (за кошти отримувача).
Організаційний внесок для очних учасників: 500 грн.
Оргвнесок включає безкоштовне проживання у гуртожитку; харчування (2
обіди, дружня вечеря та кава-брейк), екскурсія по визначним місцям Полтавщини.
Для бажаючих проживання у готелі (оплата за власний рахунок).
Оплата здійснюється поштовим переказом на карту Приватбанку:
4149 4993 8874 7238 (Пилипенко Сергій Володимирович)
Контактні дані:
тел. моб. +380951269186
Вимоги до оформлення тез конференції
Для публікації матеріали приймаються у такому вигляді: обсяг від однієї
сторінки формату А4 (MSWORD 97-2016). Поля: верх, низ, ліве, праве поля – 2 см.
Шрифт – 14, міжстрочний інтервал 1,5
Схема викладу
Назва статті, прізвище, ім’я, та по-батькові авторів, організація. При наявності
посилань на джерела, останні подаються в квадратних дужках з вказівкою на

порядковий номер в списку літератури. Список використаних джерел під назвою
«Література» друкується в кінці в алфавітному порядку обов’язково з дотриманням
чинних бібліографічних стандартів. Відомості про авторів подаються на окремому
аркуші.
Автори несуть відповідальність за зміст і достовірність поданих матеріалів.
Доповіді з низьким науковим рівнем викладу, які не відповідають
напрямкам і вимогам конференції – друкуватися не будуть, перерахована
оплата буде повернута.

Відомості про учасника конференції заповнюються окремо на кожного співавтора за
нижченаведеною схемою у електронному вигляді і надсилається на електронну адресу разом з
статтею
П.І.Б.
Учений ступінь, вчене звання, посада
Організація (повна назва)
Адреса (для відсилки збірника), контактний телефон
Назва доповіді
Форма участі (заочна, очна)
Потреба у житлі на час конференції для очних
учасників (гуртожиток, замовлення готелю (за кошт
учасника)
Необхідне обладнання:
Отримання сертифікату учасника (так/ні)

Оргкомітет буде вдячний Вам за можливість доведення до відома своїх
колег і всіх бажаючих про проведення конференції.

