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Конгрес розглядає теоретичні та практичні результати науково-дослідних робіт за темами 

робочих секцій, виконані учнями/цями ліцеїв, гімназій, загальноосвітніх шкіл. 

До участі в Конгресі запрошуються  учні 10-11х класів. 

Матеріали Конгресу публікуються у Збірці тез Конгресу. 

 

Робочі секції: 

 

1. Перспективи розвитку здоров'я 

2. Сучасні тенденції розвитку фізичної реабілітації 

3. Фізична рекреація в Україні 

4. Фізична культура та спорт як складові загальної культури 

5. Фотоконкурс-виставка ―Моє здоров'я‖ 

 

Робочі мови конгресу: українська, російська 

 

Форми роботи конгресу: 

 

 10:00-11:00 – реєстрація учасників, 

 11:00 - пленарне засідання (виступи до 3хв), 

 майстер-класи та презентації від провідних спортсменів (до 20хв), 

 секційні засідання (виступи до 5хв), 

 каво-пауза, 

 підведення підсумків, урочисте закриття Конгресу, 

 екскурсія на о.Хортиця 

 

Для участі в Конгресі необхідно до 18 квітня 2016: 

 

 заповнити та надіслати заявку на участь на uateens@gmail.com, 

 надіслати стилістично й орфографічно готові тези доповіді та/або фото на конкурс на 

uateens@gmail.com, 

 провести та підтвердити сплату оргвнеску. 

 

Вимоги до оформлення тез доповідей: 

 

1. Обсяг - одна повна сторінка формату А4 (210x297 мм). Шрифт Тіmеs New Roman без 

автоматичних переносів і нумерації сторінок в стилі «Звичайний».  

Інтервал між рядками - одинарний. Орієнтація - книжкова. 

2. Мова – українська / російська. 



3. Поля: верхнє, нижнє - 1,5 см; ліве, праве - 2,0 см. Відстані від краю до колонтитулів - 1,75 см. 

4. Перший рядок - прізвища й ініціали авторів (великими «напівжирними» літерами, розмір 

шрифту - 15 пт, прямий; відступ 1,25 см; вирівнювання по лівому краю). Також у першому 

рядку (шрифт - звичайний без виділення) через кому додається відомості про автора роботи, а 

також його навчальний заклад. 

5. Другий рядок - прізвище й ініціали керівника, за наявності такого (великими «напівжирними» 

літерами, розмір шрифту - 15 пт, прямий; відступ 1,25 см; вирівнювання по лівому краю). Також 

у другому рядку через кому (шрифт - звичайний без виділення) додається відомості про 

керівника, науковий ступінь, вчене звання та повна назва організації, в якій працює керівник. 

6. Третій рядок - порожній. 

7. Четвертий рядок - назва тез (великими літерами, вирівнювання по центру). 

8. Текст (тези): розмір шрифту - 14 пт, вирівнювання по ширині; мета, актуальність, саме 

дослідження, висновок. 

9. Виступи доповідачів мають супроводжуватись відповідними презентаціями (слайди чи 

інтерактивне відео) та/або інформаційний/і стенд/и. 

10. Текст доповіді зберігається в форматі .doc / .docx та підписується 

[Ім'я_Прізвище_місто_навчальний_заклад_тема] 

 

Фотоконкурс-виставка — окремий конкурсний напрямок Конгресу, який не потребує жодних 

наукових робіт від учасників. Конкурсні роботи надсилаються на адресу оргкомітету, та 

підписуються [Ім'я_Прізвище_місто_навчальний_заклад] та мають відповідати назві ―Моє 

здоров'я‖, бути високих розширення й якості без жодних ―водяних знаків‖, авторських 

символів/позначок та/чи рекламних логотипів. 

Серед загальної кількості робіт буде обрано кращі світлини, які ввійдуть до пересувної 

виставки, а авторів найкращих фотографій буде нагороджено відповідними відзнаками та 

призами. 

 

Автори найкращих доповідей (за рішенням відповідних комісій після заслуховування всіх робіт 

на Конгресі за секціями) нагороджуються відповідними відзнаками, пам'ятними подарунками, 

сертифікатами 10% знижки в оплаті за навчання в Інституті здоров'я, спорту та туризму 

Класичного Приватного Університету.  

Всі учасники/ці Конгресу отримують офіційні Сертифікати учасника/ці. Наукові керівники 

учасників можуть додатково замовити собі збірку тез та Сертифікат наукового керівника 

учасника Конгресу. 

 

Фінансові питання:  

 організаційний внесок складає 50 (п'ятдесят) гривень з особи (примірник збірки тез, 

Сертифікат учасника); 

 витрати на виготовлення презентаційних матеріалів, проїзд, харчування та, за потреби, 

проживання, учасники покривають самостійно чи за рахунок сторони, яка відряджає; 

 каво-пауза й екскурсія — за рахунок організаторів; 

 роздрук і монтаж фотовиставки ―Моє здоров'я‖ — за рахунок організаторів. 

 

Контактна інформація: 

сайт проекту — www.penzlyk.org.ua/health 

сайт ІЗСТ      — www.zhu.edu.ua 

сайт ЗОДА    — www.zoda.gov.ua 

електронка    — uateens@gmail.com  

телефони       — (063)615-25-80, (096)906-75-78 

 

 

 

http://www.penzlyk.org.ua/health
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РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА (ЗАЯВКА) 

УЧАСНИКА/ЦІ НАЦІОНАЛЬНОГО УЧНІВСЬКОГО КОНГРЕСУ 

 «ЛЮДИНА ТА ЗДОРОВ'Я»: 

 

Прізвище___________________________________________ 

Ім'я________________________________________________ 

По батькові_________________________________________ 

Телефон____________________________________________ 

E-mail_____________________________________________ 

 

Місце навчання: 

Нас.пункт___________________________________________ 

Область, район______________________________________ 

Навчальний заклад___________________________________ 

___________________________________________________ 

Назва доповіді:______________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

Назва секції:________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

 

Керівник (за наявності): 

Прізвище___________________________________________ 

Ім'я________________________________________________ 

По батькові_________________________________________ 

Телефон_____________________________________________ 

Науковий ступінь:____________________________________ 

Вчене звання:________________________________________ 

Назва закладу керівника:______________________________ 

____________________________________________________ 


