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ШАНОВНИЙ КОЛЕГО! 

Центральноукраїнський інститут розвитку людини запрошує Вас 

взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Здоров’я і 

суспільство в умовах війни», що проводиться в режимі on-line  на платформі 

Zoom. 

Основна мета конференції — презентація та обговорення наукових 

досягнень, пов’язаних з проблемами фізичного та психічного  здоров’я,  

особливостей фізичної терапії  та ерготерапія,  педагогіки,  права, соціально-

економічних відносин в умовах війни, а також обмін науково-практичним 

досвідом. 

Завдання конференції: 

 створення дискусійного поля для апробації фахівцями отриманих наукових 

та практичних результатів; 

 інформування наукової спільноти та громадськості про новітні 
досягнення з означених питань; 

 сприяння пошуку наукового та виробничого партнерства. 

Робочі мови конференції: українська, англійська,  польська. 

Матеріали конференції розміщуються на сайті vmurol.kr.ua та видаються 

окремим збірником, електронна версія якого розсилається авторам.  

В рамках роботи конференції буде проходити науково-практичний 

семінар "Особливості освітнього процесу в умовах воєнного стану", який буде 

цікавий буде цікавий для викладачів,  адміністрації навчальних закладів, 

соціальних педагогів, психологів.  

ВАЖЛИВІ ДАТИ 
 

Дата та час проведення Подія 

до 15 листопада 2022 року Останній день подання матеріалів 

22 листопада 2022 року Період роботи конференції  

23 листопада 2022 року Науково-практичний семінар 

25 листопада 2022 року Розміщення збірника матеріалів конференції на 
сайті 



22-23 л и с т о п а д а   2022 року     

УМОВИ УЧАСТІ 

Для участі у конференції необхідно: 

 

1. До 15 листопада 2022 року 

зареєструватися на участь в конференції,  

заповнивши Google-форму за 

посиланням: 

https://docs.google.com/forms/d/1LD

HEHoKFXATQMsQa5xYutO3rT8HSxWb

N7SMqCF8-_9g  

QR-код для реєстрації на 

конференцію 

 
 

2. До 15 листопада 2022 року на електронну адресу оргкомітету 

olenakravchenko2017@gmail.com (в темі листа вказати прізвище автора (наприклад, 

«Іваненко»)) надіслати, оформлені відповідним чином статті, які будуть видані 

окремим збірником (загальний обсяг не більше 10 сторінок). 

  

3. 22 листопада 2022 року о 9.45 приєднатися до  конференції (пленарне 

засідання) за посиланням (платформа Zoom):   

Ідентифікатор конференції: 893 9996 5394 

Код доступу: 1111 

 

4. 23 листопада 2022 року о 9.45 приєднатися до  роботи науково-практичного 

семінару "Особливості освітнього процесу в умовах воєнного стану"за 

посиланням (платформа Zoom):   

Ідентифікатор конференції: 893 9996 5394 

Код доступу: 1111 

 

ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО СТАТЕЙ 

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 — 1,5; 

сторінки не нумеруються, перенесення слів не допускається. 

У темі листа вказати прізвище автора. 

Матеріали мають бути оформлені відповідно до вимог. 

Участь у конференції,  сертифікат із зазначенням 8 годин (0,4 кредити  ЄКТС) – за умови 

участі в конференції (доповідь,  друк матеріалів)  та в роботі науково-практичному семінарі; 

4 годин (0,2 кредити  ЄКТС) – за умови участі виключно в роботі науково-практичного 

семінару, друк статті та отримання електронного збірника учасника конференції 

безкоштовні. 

mailto:olenakravchenko2017@gmail.com
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Схема оформлення статей: 

 

УДК  

НАЗВА /14 pt, Ж/ 

 

Прізвище, ініціали автора (ів)  

місце роботи,  посада 

/14 pt, Ж/ Навчальний заклад /14 pt/ 

 

Анотація мовою матеріалів (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 ДСТУ 

8302:2015 Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення 

та правила складання. 

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 – Джерела дефіцитного фінансування. Слово «Таблиця» вказують один раз 

зліва над першою частиною таблиці (з абзацного відступу); над іншими частинами 

пишуть «Продовження таблиці» з зазначенням номера таблиці. 

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]. 
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НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 
 

Секція 1. Проблеми охорони здоров’я та фізичної терапії у воєнний час. 

Секція 2. Збереження психічного здоров’я українців під час війни. 

Секція 3. Українське громадянське суспільство у вирішенні актуальних 

внутрішніх, регіональних та глобальних викликів воєнного часу. 

 

Секція 4. Економіка в Україні: сучасні тенденції та виклики війни 

 

Секція 5 Міжнародні зв’язки України: тенденції та перспективи 

Секція 6. Особливості педагогічного процесу в умовах війни. 

 

ПРОГРАМА СЕМІНАРУ: 
 

 Привітання учасників 

 Педагогічні особливості навчання в умовах війни: досвід українців. 

 Форми і методи дистанційного навчання учнів в умовах війни: використання 

електронних дошок та веб-ресурсів.  

 Організація психологічного та соціально-педагогічного супроводу освітнього 

процесу в умовах дистанційного навчання у період війни. 

 Цікаве дозвілля для дітей в воєнний час. 

 Панельна дискусія (обговорення питань семінару) 

 

АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ КОНФЕРЕНЦІЇ 

Центральноукраїнський інститут розвитку людини 

Україна, 25015, м. Кропивницький, площа Дружби Народів,8 

Телефон для довідок: +38099-787-58-20 

E-mail: olenakravchenko2017@gmail.com 

Контактна особа: Олена Вікторівна Кравченко 
 

 

 




