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взяти участь учнів 8-11 класів загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів, МАН, 
учнівських наукових товариств у роботі  

XІ Всеукраїнської учнівської науково-практичної конференції на тему:  
“ЕКОЛОГО-ВАЛЕОЛОГІЧНА КУЛЬТУРА – ВИБІР XXI СТОЛІТТЯ” 
Учасники презентують доповіді проблемно-пошукового, дослідницького характеру, що 

безпосередньо стосуються теми конференції.  
Конференція проходитиме в рамках реалізації проекту ВООЗ «НІЗ (неінфекційні 

захворювання): профілактика та зміцнення здоров’я в Україні», за участю колег з МАН,  
відділу змісту освіти, мовної політики та освіти національних меншин. 

Для очної та заочної участі в конференції необхідно подати тези (2-3 сторінки) в 
друкованому та електронному вигляді, а також стендові доповіді (українська та англійська мови). 
При наявності достатньої кількості матеріалів планується видати збірник тез конференції. 
Вартість збірника – 60 грн. Всі учасники конференції отримають сертифікати. 

Програма виступів буде складена організаційним комітетом після отримання заявок та 
матеріалів.  

Шановні педагоги! Просимо інформувати школярів про проведення конференції, а також 
дотримуватися правил з оформлення заявок, тез доповідей та терміну їх подачі. Термін подання 
заявки, електронного варіанту тез на участь в конференції до 28 жовтня 2018 року (додаток 1). 

Заявку та тези просимо надіслати до оргкомітету згідно зразку (додаток 2) у вказані терміни 
на E-mail: conferencebioddpu@gmail.com   
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м. Дрогобич, 82100                                         E-mail: conferencebioddpu@gmail.com 
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Додаток 1 

 
Заявка на участь у конференції  

 
на тему: ”ЕКОЛОГО-ВАЛЕОЛОГІЧНА КУЛЬТУРА –  

ВИБІР XXI СТОЛІТТЯ” 
 

Тема роботи ___________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
Прізвище _____________________________ 

Ім’я __________________________________ 

По батькові ___________________________ 

Рік народження ________________________ 

Базовий позашкільний навчальний заклад _________________________________________ 

Навчальний заклад ____________________________________________________________ 

Клас ___________ 

Науковий керівник (П.І.П, посада, звання.(повністю)) ______________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Назва секції (екологія, валеологія, неінфекційні захворювання)_______________________ 
Необхідність у технічних засобах: мультимедійна презентація 
 
ТАК                                                                НІ                                                                                    
 
 
Стендова доповідь (двомовна(англійська мова) 
 
ТАК                                                                 НІ                                                                                  
 
Контактний телефон учасника: _______________________________________ 
 
Контактний телефон керівника: _______________________________________ 
 
Електронна почта школи ____________________________________________ 
Електронна почта керівника _________________________________________ 
 
Проїзд, проживання та харчування за рахунок учасників. 
 
Дата                                                                                                                 Підпис      



 
Вимоги до оформлення тез конференції: 

 
обсяг –2-3 сторінки; 
текст – у форматі Word 2003-2010; 
формат аркуша паперу – А4; 
орієнтація  - книжна; 
поля – усі по 2 см; 
шрифт – Times NewRoman, 14 пт; 
інтервал – одинарний; 
абзац – 1,5 см; 
малюнки і фотографії – у форматі TIF чи JPG; 
посилання на джерела – у квадратних дужках. 
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ВІКОВИЙ ДУБ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО 
 

Вікове дерево – це дерево, яке має біологічну, культурну або естетичну 
цінність, зважаючи на його значний вік, а також розміри або стан.  

Меморіальне дерево назване на честь якої-небудь відомої історичної події 
або особи, яка його відвідала [1]. 
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