Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний
педагогічний університет імені Григорія Сковороди»
Європейська Асоціація наук з безпеки (Польща)
Міжнародна Академія безпеки життєдіяльності (Україна)
Академія безпеки та основ здоров’я (Україна)
Міжнародна Академія культури безпеки, екології і здоров’я

Інформаційне повідомлення
ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції
«БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ І ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ І МОЛОДІ ХХІ
СТОРІЧЧЯ: СУЧАСНИЙ СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ»
Шановні науковці, аспіранти, магістранти, здобувачі, студенти!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції
«БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ І ОХОРОНА ЗДОРОВۥЯ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ ХХІ СТОРІЧЧЯ:
СУЧАСНИЙ СТАН ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ»,

яка відбудеться 12-13 вересня 2013 р.
Плануємо роботу за такими напрямами:
 медико-біологічні аспекти безпеки життєдіяльності;
 психолого-педагогічні аспекти безпеки життєдіяльності;
 соціально-політичні та історичні аспекти безпеки життєдіяльності;
 реалізація наступності дошкільної, початкової, середньої і вищої освіти в забезпеченні
здоров’я дітей, підлітків та молоді;
 здоров’язбережувальний супровід в загальноосвітніх та вищих навчальних закладах;
 здоров’язбережувальні технології в фізичній культурі, спорті і туризмі: інновації і
перспективи розвитку.
Формат проведення конференції:
 урочисте відкриття;
 пленарне засідання;
 секційні засідання;
 круглий стіл.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.
Наукові статті буде:
• розміщено на Web-сторінці за адресою: http://www.phdpu.edu.ua;
• видрукувано у збірнику наукових праць „Гуманітарний вісник” ДВНЗ „ПереяславХмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”
(зареєстрованому постановою президії ВАК України від 26.05.2010р. №1-05/4) (вимоги
до оформлення додаються)..
Заявки на участь та матеріали приймаються до 30 травня 2013 р.
Організаційний внесок – 100 грн. проплата.
Учасники конференції фінансові витрати на проїзд, проживання та харчування
здійснюють самостійно.
Вимоги до оформлення наукової статті:
1. Статті обсягом 10 – 12 сторінок, оформлені за чинними вимогами (Бюлетень ВАК України № 5, 2009
р.), будуть надруковані у збірнику наукових праць (затвердженому постановою президії ВАК України від
26.05.2010 р., № 1-5/4) обов’язково мають включати такі елементи:
а) постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи
практичними завданнями (5-10 рядків);

б) аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання даної проблеми і на
які посилається автор, виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується
дана стаття (1/3 сторінки);
в) формулювання цілей статті (постановка завдання) (5-10 рядків);
г) виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтування отриманих наукових
результатів (5-6 сторінок машинописного тексту);
д) висновки і перспективи подальших розвідок у даному напрямі.
У разі невиконання або часткового виконання цієї вимоги матеріали розглядатися не будуть!
Статті аспірантів, здобувачів подаються разом із рецензією наукового керівника.
Вимоги до оформлення авторського оригіналу
Поля: нижнє, верхнє – 2 см, праве – 1,5 см, ліве – 3 см. Редактор: МS Word. Гарнітура: Times New
Roman, кегель (розмір) 14.
У верхньому лівому куті вказується шифр УДК, у правому куті нижче (через 1 рядок) – ім’я,
прізвище (а) автора (ів). Через один рядок подається назва статті друкованими (великими) літерами по
центру.
Через 1 рядок після назви статті курсивом подаються анотації (3-5 рядків) і ключові слова (5-8):
а) українською мовою (курсивом) ;
б) через 1 рядок – російською мовою (курсивом);
в)через 1 рядок – англійською мовою (курсивом).
Основний текст статті подається нижче, через 2 рядки. Цитування й посилання внутрішньотекстове
з використанням квадратних дужок, де вказується номер у бібліографічному списку і після коми –
сторінка, на зразок [1, с. 82]. При оформленні тексту використовувати таку форму лапок та апострофа
«...», ’. Лапки закриваються після посилання, наприклад «...[1, с.82]».
Через 1 рядок після основного тексту статті в алфавітному порядку подається бібліографічний
апарат за зразком:
ЛІТЕРАТУРА
Список літератури оформляється за вимогами ДАК Монмолодьспорту України, «Бюлетеня вищої
атестаційної комісії України» №5, 2009 р.
ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРА
Іваненко Іван Іванович – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки ДВНЗ
“Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”.
Якщо авторів два і більше, то відомості про другого й інших подаються з нового рядка.
Обсяг статті – 8-12 сторінок.
Орієнтовна вартість однієї сторінки статті – 25 гривень.
Статті подаються в повністю підготовленому до публікації вигляді в одному примірнику. Окремо
додається дискета або диск з текстом надрукованим в системі Microsoft Word 7.0 або сумісній з нею та
копія квитанції про оплату, які надсилаються за адресою: м. Переяслав-Хмельницький, вул.
Сухомлинського 30, навчально-науковий відділ, “Гуманітарний вісник” (конференція „Безпека”), 08401.
Кошти проплачувати за наступними реквізитами:

Найменування банку: ПРИВАТБАНК
Номер рахунку: 4627081795460240
На окремому аркуші в одному примірнику подаються дані про автора: прізвище, ім’я та по батькові,
науковий ступінь і вчене звання, посада, місце роботи, повна поштова адреса, службовий та домашній
телефони.
Рукописи підлягають додатковому редакційному рецензуванню. Прорецензована стаття може бути
повернута авторові на доопрацювання. Відхилений оригінал авторові не повертається. Телефон для
довідок: 0(4567) 5-46-44.
Адреса оргкомітету: кафедра медико-біологічних дисциплін і валеології,
вул.
Сухомлинського, 30, м. Переяслав-Хмельницький, Київська область, індекс 08401.
– ПІБ лаборанта – секретар ХАРЧЕНКО НАТАЛІЯ АНАТОЛІЇВНА
Контактні телефони: 093-207-70-64
e-mail: valeologiya406@mail.ru

