ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДРОГОБИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА
ПРЕДСТАВНИЦТВО ПОЛЬСЬКОЇ АКАДЕМІЇ НАУК У КИЄВІ
ПОЛОНІЙНА АКАДЕМІЯ В ЧЕНСТОХОВІ
ЛЬВІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ЗДОРОВ’Я
УНІВЕРСИТЕТСЬКИЙ КОЛЕДЖ VIVES
НЕУРЯДОВА ОРГАНІЗАЦІЯ VZW ORADEA
ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо Вас взяти участь у проведенні
ІІІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
З ПРОБЛЕМ ЗДОРОВ’Я ТА ХАРЧУВАННЯ,
яка присвячується 20-ти річчю біолого-природничого факультету
та 10-ти річчю українсько-бельгійського центру екології та здоров’я,
Конференція відбудеться 19 – 20 квітня 2018 р.
у Полонійній Академії в Ченстохові (Польща)
ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
1. Екологічні аспекти харчування та здоров’я.
2. Медико-біологічні особливості раціонального харчування.
3. Вода як фактор здоров’я та харчування.
Умови участі у конференції
Робочі мови конференції – українська, російська, польська, англійська.
Перелік секцій та програма виступів будуть укладені організаційним комітетом після
отримання заявок та матеріалів.

Розмір організаційного внеску:
– очна участь – 40 євро (за діючим курсом Національного банку України)
– дистанційна участь – 10 євро (за діючим курсом Національного банку України)

Важливі дати:
18 квітня – (Україна, м. Дрогобич, вул. Тараса Шевченка, 23, біолого-природничий факультет)
19-20 квітня – (Польща, м. Ченстохова, вул. Пуласкі 4/6, інститут здоров’я та медсестринства)

до 20 березня – заявка на участь
18 квітня – заїзд та реєстрація учасників, відкриття конференції в Україні. Пленарне засідання.
19 – 20 квітня – дні роботи конференції у Польщі.
20 квітня – від’їзд учасників конференції.
Заявку просимо надіслати до оргкомітету у вказані терміни на E-mail:
monographic.vol3@gmail.com з підтвердженням отримання оргкомітетом.
Заявки на участь у конференції подаються за зразком:
ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ
Прізвище _______________________________________________________________________
Ім’я ____________________________________________________________________________
По батькові _____________________________________________________________________
Організація
(установа)______________________________________________________________________
Посада _________________________________________________________________
Адреса учасника _________________________________________________________________
Телефон, Fax ____________________________________________________________________
E-mail __________________________________________________________________________
Інформація про доповідь (автори, назва) _____________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Науковий напрямок конференції (вказати номер) _____________________________________
Форма участі (пленарна доповідь, секційна доповідь, публікація матеріалів доповіді)
______________________________________________________________________________
Потрібні технічні засоби:
 проекційна техніка  комп’ютер  інше
Попереднє замовлення на проживання (готель (1-, 2-, чи багатомісний номер, санаторійпрофілакторій ДДПУ імені Івана Франка)____________________________________________
________________________________________________________________________________
Адреса оргкомітету:
Біолого-природничий факультет
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка,
вул. Т. Шевченка, 23,
м. Дрогобич, Україна, 82100
E-mail: monographic.vol3@gmail.com
Офіційний сайт: http://www.drohobych.net/ddpu/
ДОВІДКИ З ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ПИТАНЬ ЗА ТЕЛЕФОНАМИ:
0(3244) 3-00-77 – деканат біолого-природничого факультету
(067) 275 31 99 – Стахів Василь Іванович
(097) 441 95 74 – Ковальчук Галина Ярославівна
E-mail: monographic.vol3@gmail.com

P.S. За представленими і розширеними матеріалами доповідей будуть
опубліковані статті у черговому виданні колективної монографії (том 3)
«HEALTH AND NUTRITION. HUMAN HEALTH: REALITIES AND
PROSPECTS».
Публікація статей у колективній монографії англійською мовою
Вимоги до оформлення статей у колективній монографії:
1. Параметри сторінки: ліве, праве, верхнє та нижнє поле – 20 мм.
2. Формат паперу – А4, шрифт – Times New Roman (кегль 12 пт, інтервал 1,0). Обсяг статті від
10 до 15 сторінок (не менше 20000 знаків), для оглядових статей – 15-20 сторінок.
3. Абзац – 1,2 мм, вирівнювання тексту по ширині сторінки.
4. Нумерація сторінок – тільки олівцем у верхньому правому куті сторінки (в електронному
варіанті сторінки статті не нумеруються!).
5. Таблиці, графіки, рисунки, фотографії, діаграми повинні мати назву, нумеруються і
подаються по тексту статті з посиланнями на них. Формат ілюстрацій не повинен
перевищувати розміри аркуша А4. Формули мають бути виконані за допомогою
редактора формул.
6. Список літератури складають за алфавітним порядком (їх позначають цифрами у
квадратних дужках) і подають у кінці статті. У джерелах літератури необхідно наводити
прізвища всіх авторів цитованих статей, не скорочуючи їх перелік, повну назву статті,
загально прийняту скорочену назву часопису, том, номер і сторінки. Назви книг
(монографій, збірників праць), дисертацій, авторефератів та патентів тощо слід наводити
повністю. Не можна посилатися на неопубліковані матеріали.
Автори несуть повну відповідальність за коректність наведених посилань.
Список літератури слід подавати двома окремими блоками:
Блок 1 (Література) – список літератури мовою оригіналу. Бібліографічний список (не
менше ніж 10 позицій з обов’язковими посиланнями у тексті), оформляється за стандартом
ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та
правила складання» (lib.pu.if.ua/files/dstu-8302-2015.pdf).
Блок 2 (References) – той самий список літератури, але англійською мовою. Прізвища
авторів та назви видавництв наводяться згідно з однією з міжнародних систем транслітерації.
Транслітерація з української на англійську здійснюється згідно з Постановою Кабінету
Міністрів України від 27 січня 2010 р. № 55 «Про впорядкування транслітерації українського
алфавіту латиницею» (http://www.slovnyk.ua/services/translit.php).
Правильний опис використаних джерел у списках літератури є запорукою того, що
цитовану публікацію буде враховано під час визначення індексу цитування.
Назва файлу повинна відповідати імені та прізвищу учасника статті колективної
монографії (наприклад, P.Petrenko.docx). Стаття має бути набрана на комп’ютері
(редактор Microsoft Word 2007 або пізніші версії з розширенням docx).

Статті до колективної монографії приймаються
до 20 березня 2018 року

Порядок розміщення матеріалів статті у колективній монографії
Назва статті (англійською мовою)
Ініціали і прізвище (а)
автора (ів) – англ. мовою
Повна назва установи
та її адреса, країна
е-mail
Резюме (англійською мовою: прізвище (а) автора (ів), назва статті, текст резюме, від 1000 до
1500 знаків з пробілами).
Ключові слова (до 10 слів).
Для оглядових статей передбачаються такі розділи:
Постановка проблеми, мета дослідження, виклад основного матеріалу, висновки,
література
Для статей експериментального характеру передбачаються такі розділи:
Вступ, мета дослідження, матеріал і методика досліджень, результати дослідження та їх
обговорення, висновки, література.
Оформлення тексту
Всі умовні позначення, а також літери грецького та інших алфавітів, необхідно виразно
віддрукувати відповідними знаками або написати від руки.
Малюнки і текстові таблиці слід нумерувати арабськими цифрами, в порядку першої
згадки писати скорочено: мал.1, табл. 1 і т.д. Якщо малюнок один чи таблиця одна, то в тексті
зазначається: таблиця, малюнок. Посилання на літературу подається у квадратних дужках за
номерами у списку літератури відповідно до блоку 1.
В разі відступу від зазначених вимог рукописи не прийматимуться до розгляду.
Статті, що не відповідають тематиці колективної монографії, будуть відхилені.

Вартість друку статті у колективній монографії:
Вартість друку статті у колективній монографії становить із розрахунку – 40 грн за одну
сторінку, (для іноземних учасників – 3 €).
Статті до колективної монографії надсилати за адресою: e-mail: monographic.vol3@gmail.com
Кошти за друк статті у колективній монографії
відправляти поштовим переказом на адресу:
82100, м. Дрогобич, вул. Шевченка 23,
біолого-природничий факультет, Андрух Уляна Тарасівна
З додаткових питань звертатися за тел. :
067-275-31-99 – Стахів Василь Іванович
097-441-95-74 – Ковальчук Галина Ярославівна

Всю відповідальність за зміст інформації, що подається в колективній
монографії, несуть автори!
Оргкомітет буде вдячний за розповсюдження цього листа зацікавленим
особам.
Дякуємо за співпрацю

