Шановні панове!
Запрошуємо Вас до Дніпропетровська на
ІII Міжнародну науково-практичну конференцію
«Здоровий спосіб життя: проблеми та досвід», що відбудеться у листопаді 2013 року в
Державному вищому навчальному закладі «Національний гірничий університет» (НГУ).
На конференції Ви зможете обмінятися думками, ідеями, досвідом застосування новітніх
методів і технологій у формуванні здорового
способу життя, знайти шляхи вирішення питань,
що виникають у нашій спільній роботі, взяти
участь у майстер-класах, привернути увагу вчених, викладачів, урядовців і широкої громадськості до розв’язання цих проблем.
Сьогодні у суспільстві, особливо серед молоді, надто гостро постають питання здоров’я, формування здорового способу життя і відповідального ставлення до своєї особистості.
Складне духовне і соціокультурне становище,
наявність багатьох негативних факторів, що
впливають на здоров’я людей, зробили ці питання найактуальнішими для розгляду наукововикладацькою і широкою громадськістю.

Мета:
Обмін досвідом з питань розробки та впровадження інноваційних методів і технологій формування здорового способу життя у студентів
вищих технічних навчальних закладів. Обговорення проблем, об’єднання зусиль та визначення можливостей для покращення ситуації.
Тематичні напрями:
 Здоровий спосіб життя – практичні поради зі
збереження й укріплення здоров’я, здорове харчування, гармонізація внутрішнього психологічного стану.
 Соціокультурне становище суспільства –
вплив на особистість ЗМІ, реклами, засвоєння
моральних і культурних цінностей, взаємозв’язок із здоров’ям, відновлення культури
здоров’я.

 Життя без шкідливих звичок – профілактика
алкоголізму, паління, наркоманії, педагогічні технології формування здорової особистості.
 Здорова родина – родинні цінності, вплив низького рівня моралі людини на її здоров’я, демографічна криза, материнство, профілактика абортів.
 Екологія та здоров’я – вплив екологічної ситуації на стан здоров’я людини.
 Медичні аспекти здоров’я – новітні технології
та тенденції сучасної медицини, медичне страхування.
 Економічні аспекти здоров’я – вартість медичних послуг та ліків, бідність та здоров’я, здорова
нація - капітал суспільства
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Календар конференції
 Прийом заявок, текстів доповідей, копій
платіжного
доручення
про
сплату
оргвнеску до 10 жовтня 2013 р.
 Повідомлення про прийняття доповіді та
запрошення
на
конференцію
до
20 жовтня 2013 р.
 Реєстрація учасників – 5 листопада
2013 р. з 9 до 12 години.
 Робота конференції – 5-7 листопада
2013 р.
Статті, відправлені пізніше встановленого терміну та без виконання умов, не будуть прийматись
до публікації.
Оргкомітет залишає за собою право форматувати
матеріали статей отриманих від авторів
Оргвнесок сплачується в національній валюті
України в розмірі 100 грн.
Для студентів та аспірантів участь у конференції
50 грн.
Заочна участь у конференції 50 грн. (збірник
надсилається поштою).
Оргвнесок
сплачується
після
отримання
підтвердження про прийом матеріалів до друку.
Оргвнесок не враховує плату за проживання та
харчування.
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Вимоги до оформлення матеріалів

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ

у
ІІІ
міжнародній
конференції «Здоровий

науково-практичній

спосіб

життя:

проблеми та досвід»
Прізвище _____________________________________
Ім’я _________________________________________
По-батькові __________________________________
Вчений ступінь _______________________________
Вчене звання _________________________________
Посада _______________________________________
Установа _____________________________________
Адреса для листування _________________________
_____________________________________________

Текст необхідно готувати в редакторі
Microsoft Word 97/2000/ХР/2003.
Для своєчасного формування програми та
підготовки збірника матеріалів конференції необхідно до 10 жовтня 2013 р. надіслати до оргкомітету заявку на участь та тези доповіді.
Текст тез доповіді обсягом до 2-х сторінок
формату А4, підготовлений в редакторі Word
(12 шрифт ТNR; інтервал – 1,0; поля: ліве – 2,0
см, праве – 2 см, верхнє – 2 см, нижнє – 2 см.).
Електронну копію надсилати за адресою
artem241@ukr.net або на адресу Оргкомітету.
Порядок оформлення тез
1. Назва доповіді (посередині, TNR 12,

bold).

Телефон _____________________________________

2. Ініціали та прізвища авторів – повністю

Факс ________________________________________

(після пропуску 1 рядка, посередині, TNR
12).
3. Основний текст доповіді (тез) (після пропуску 1 рядка, TNR 12).
4. Організація (по правому краю, TNR 12)
В тексті чітко виділити розділи:
- Постановка проблеми;
- Актуальність;
- Методологія досліджень;
- Викладення основного матеріалу;
- Висновки та перспективи використання результатів дослідження;
- Список літературних джерел.

E-mail _______________________________________
Я планую:


виступити з доповіддю



взяти участь як слухач



інше __________________________________

Супроводжуючі особи (кількість) ________________
Назва доповіді _______________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
Проживання:


потрібно



не потрібно
Особистий підпис _________________

Робочі мови конференції:
Українська, російська, англійська.
Просимо своєчасно повідомити оргкомітет про Ваш намір взяти участь у конференції, потребу персонального запрошення та
бронювання місця у готелі.
Завчасно подбайте про зворотні квитки!
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