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18 квітня 2019 року 

м. Кропивницький 



Кіровоградський інституту розвитку людини Відкритого міжнародного 

університету розвитку людини «Україна» 

запрошує взяти участь у 

І Всеукраїнській науково-практичній конференції «ЗДОРОВ’Я І 

СУСПІЛЬСТВО» 

яка відбудеться 18 квітня 2019 року 

 Тематичні напрями роботи конференції: 

1. Медичні аспекти здоров’я – новітні технології та тенденції сучасної 

медицини та фізичної  реабілітації.   

2. Здоровий спосіб життя, збереження й укріплення здоров’я, здорове 

харчування, гармонізація внутрішнього стану людини. 

3. Екологія та здоров’я – вплив екологічної ситуації на стан здоров’я 

людини. 

4. Вплив ЗМІ, реклами на відновлення культури здоров’я. 

5. Економічні аспекти здоров’я – вартість медичних послуг та ліків, бідність 

та здоров’я, здорова нація – капітал суспільства. 

6. Психолого-педагогічні аспекти фізичного здоров’я та професійного 

становлення молоді. 

7. Правові чинники охорони здоров’я. 

Робочі мови конференції — українська, англійська. 

 

ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

09-00 – 09-45 – реєстрація учасників конференції  

09-45 – 10-00 – фото на згадку, інтерв’ю 

10-00 – 12-00 – пленарне засідання  

12-00 – 12-30 – фіточай / кава-брейк 

12-30 – 14-00 – засідання секцій 

14-00 – 14-30 – підведення підсумків роботи конференції, прийняття 

рішення та закриття конференції 

 Регламент доповідей – до 15 хвилин. 

 

ВИ МАЄТЕ МОЖЛИВІСТЬ 

ОПУБЛІКУВАТИ НАУКОВІ РОБОТИ  У 

ЗБІРНИКУ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ 

Електронна версія збірника у форматі PDF буде розміщена на сайті КІРоЛ. 

Видання збірника планується до початку роботи конференції. 

 

Для публікації в збірнику необхідно до 08 квітня  2019 року  подати 

до відділу наукової та виховної  роботи Кіровоградського інституту 

розвитку людини  в електронному варіанті статтю обсягом від 6 до 12 

сторінок та копію квитанції про оплату (для зовнішніх учасників)  на е-mail 

адресу: olenakravchenko2017@gmail.com.  

Організаційний внесок складає  100 грн. 

Організаційний внесок включає: часткові витрати на проведення 

конференції, верстку збірника, виготовлення оригінал-макету, макетування, 



випуск збірника. Витрати на проїзд, проживання, харчування — за кошти 

учасників. Поштове пересилання збірника – за кошти учасників. 

Контактна особа – Олена Вікторівна Кравченко,  к.ф.н., начальник відділу 

наукової  та виховної  роботи Кіровоградського інституту розвитку людини, 

тел.+38(099)-787-58-20. 

 

Вимоги до оформлення матеріалів: 

Розмір паперу — А4; поля:– 2 см; основний текст — Microsoft Word; 

шрифт — Times New Roman, 14 pt; абзац — 1,25 см, вирівнювання по 

ширині; міжрядковий інтервал — 1,0; сторінки не нумеруються, 

перенесення слів не допускається. 

 

 

Схема оформлення матеріалів: 

УДК 

НАЗВА СТАТТІ /14 pt, Ж/ 

Прізвище, ініціали автора (ів) 

посада, місце роботи 

/14 pt, Ж/  

 

Анотація мовою статті (без слова анотація, курсив). Рекомендовано від 3 

до 5 рядків. 

Ключові слова: (без абзацного відступу, не менше 5 слів, курсив). 

Основний текст повинен мати такі необхідні елементи, як: постановка 

проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або практичними 

завданнями, формулювання цілей статті, посилання на сучасні дослідження 

та публікації, виклад основного матеріалу дослідження, висновки /14 pt/ 

Список використаної літератури: /14 pt, Ж/ 

Бібліографічний опис оформлюється згідно із встановленими вимогами 

(Бюлетень ВАК України. – 2009. – № 5.–  С. 26-30.). 

Рисунки, таблиці друкуються вбудованим редактором Microsoft Word. 

Назва рисунка друкується напівжирним шрифтом та розміщується під 

рисунком по центру. Всі рисунки повинні бути згруповані як єдиний об’єкт.  

Приклад оформлення: Рисунок 1. Назва. 

Слово «Таблиця» вказують один раз зліва над першою частиною 

таблиці (з абзацного відступу); над іншими частинами пишуть «Продовження 

таблиці» з зазначенням номера таблиці. Приклад оформлення: Таблиця 1 – 

Класифікація фінансових ресурсів. Розмір шрифта табличного тексту на 2 

пункти менше основного шрифту. Формули виконуються за допомогою 

редактора формул (внутрішній редактор формул в Microsoft Word for 

Windows). 

Посилання в тексті на джерела зазначати в квадратних дужках 

[номер джерела, стор.], наприклад: [1, с. 13]. 

 

Зразок статті додається. 
 


