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Міністерство освіти і науки України
Уманський державний педагогічний університет
імені Павла Тичини
Студентське наукове товариство
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
Восьма Всеукраїнська студентська наукова конференція
«УМАНЬ – 2015.
НАУКА. ОСВІТА. МОЛОДЬ»
м. Умань, 14 травня 2015 р.
Шановні студенти!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Восьмої Всеукраїнської
студентської наукової конференції «Умань – 2015. Наука. Освіта.
Молодь», яка відбудеться 14 травня 2015 року.
Робота конференції планується за такими напрямками:
► Економічні науки
► Історичні науки
► Педагогічні науки
► Природничі науки
► Сільськогосподарські науки
► Технологічні науки
► Фізико-математичні науки
► Філологічні науки
Робоча мова конференції – українська, російська, англійська.
Відповідальність за зміст матеріалів несуть автори та наукові керівники.
У разі значних розходжень поданих тез із вимогами, оргкомітет залишає
за собою право редагування авторського тексту або відхилення публікації .
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ:
► формат сторінки А-4, редактор Word;
► тип шрифту Times New Roman, розмір шрифту 14, стиль –
звичайний;
► міжрядковий інтервал – 1,5;
► відступ на абзац 1,25;
► параметри сторінки: зверху, зліва, справа, знизу – 2,5 см;
► посилання наводяться у тексті в квадратних дужках (напр. [3, с.16] –
джерело 3 за списком використаних джерел, стор. 16).
ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ:
Олександр Савченко
ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ
МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА
Однією з важливих умов формування
згаданих компетенцій є наявність цілого ряду
особистісних якостей…(текст)
Список використаних джерел
1.
2.
ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАЯВКИ:
Прізвище _______________________________
Ім’я ____________________________________

Курс ___________________________________
Факультет ______________________________
Повна назва навчального закладу ___________
________________________________________
Науковий керівник (П.І.П., вчене звання і
науковий ступінь) ________________________
Адреса _________________________________
Телефон ________________________________
Назва доповіді ___________________________
Для участі в конференції необхідно до 1 квітня подати:
1. Заявку на участь у конференції;
2. Матеріали доповіді (3–5 сторінок);
3. Грошовий внесок, з розрахунку 25 грн. за 1 сторінку (оплата
публікації здійснюється за адресою: а/с 808, м. Умань-8, 20308,
Мельник Альоні Ігорівні).
Матеріали на конференцію подаються за адресою:
Хоменко Інні Вікторівні,
відділ навчальних технологій (каб. 206), вул. Садова, 2,
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини,
або на електронну адресу: red_viddil@mail.ru
Довідки за телефоном:
(04744) 4-02-81
Міністерство освіти і науки України
Мукачівський державний університет
ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН
України»
Луцький національний технічний університет
Хмельницький національний університет
Харківська інженерно-педагогічна академія
Пряшівський університет в Пряшеві (Словаччина)
Державна вища школа в Освенцімі (Польща)
Вроцлавський економічний університет (Польща)
Університет Обуди м. Будапешт (Угорщина)

МІЖНАРОДНА
НАУКОВО-ПРАКТИЧНА
КОНФЕРЕНЦІЯ
«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАУКОВОГО І ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ
В УМОВАХ ПОГЛИБЛЕННЯ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ»,

присвячена 20-ій річниці створення МУКАЧІВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ
Інформаційний лист
14-15 травня 2015 р.
м. Мукачево
ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної
конференції «Актуальні проблеми наукового і освітнього простору в
умовах поглиблення євроінтеграційних процесів», яка відбудеться 14-15
травня 2015 р. в мальовничому Закарпатті за адресою: Закарпатська
область, м. Мукачево, Мукачівський державний університет, вул.
Ужгородська, 26, http://msu.edu.ua/
Мета конференції: обмін науковими ідеями та розгляд нових результатів
фундаментальних і прикладних досліджень з актуальних проблем сучасної
науки і освіти в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів, досвіду
використання
інноваційних
технологій
у
сфері
підготовки
висококваліфікованих фахівців, налагодження ділових контактів між вченими
різних країн.
ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ
1. Підвищення конкурентоспроможності кадрового потенціалу сфери
туризму та гостинності.
2. Модернізація підготовки педагогічних кадрів в умовах інтеграції у
світовий освітній простір.
3. Психологічні проблеми професійної самореалізації в умовах кризової
трансформації суспільства.
4. Економічний розвиток держави, регіону, підприємства: європейські
перспективи.
5. Актуальні питання науки, технологій і виробництва на шляху
європейської інтеграції України
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.
Форми участі у конференції – очна, заочна.
До участі в конференції запрошуються науковці, викладачі вищих навчальних
закладів, аспіранти, докторанти, студенти вищих навчальних закладів, фахівці
підприємств, установ, організацій, представники засобів масової інформації та
інші зацікавлені особи, які працюють над вказаними тематичними напрямками.
ДЛЯ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ НЕОБХІДНО
До 10 квітня 2015 року сплатити організаційний внесок, який становить
для очних учасників 250 грн., заочних – 150 грн. та надіслати: заявку на участь,

тези доповіді, статті (зразок заявки, вимоги щодо оформлення тез і статей
додаються) та копію квитанції про оплату (учасникам конференції видається
сертифікат учасника та за потребою довідка про впровадження досліджень).
Назва надісланих файлів має включати в себе прізвище авторів (напр.
Козар_тези.doc, Козар_стаття.doc, Козар_заявка.doc).
Організаційний внесок включає покриття витрат на публікацію тездоповідей та організаційні витрати на проведення конференції. На вказану
учасниками адресу надсилається 1 збірник тез доповідей (за кожен додатковий
екземпляр необхідно додатково сплатити 50 грн.).
Проїзд, проживання і харчування учасники конференції оплачують
самостійно. За бажанням, буде здійснено бронювання місць у готелях міста
Мукачева.
Матеріали конференції: передбачається публікація тез доповідей у
збірнику матеріалів конференції, які планується видати учасникам до початку
роботи конференції (заочним учасникам авторський екземпляр буде надіслано
поштою у травні 2015 р.).
Учасники конференції можуть подати наукову статтю для публікації:
- у фаховому збірнику Науковий вісник Мукачівського державного
університету. Серія «Економіка». Вартість публікації статті у фаховому
збірнику становить – 30 грн. за 1 сторінку авторського тексту та 30 грн. за
відправлення 1 примірника журналу (за додатковий екземпляр необхідно
додатково сплатити 80 грн.);
- у збірнику Науковий вісник Мукачівського державного університету.
Серія «Педагогіка та психологія». Вартість публікації статті - безкоштовно.
Матеріали надсилати поштою на адресу оргкомітету або за електронною
адресою: msu_20_konf@ukr.net
_________________________________________________________________________________________

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»
АСОЦІАЦІЯ СІМЕЙНИХ ЛІКАРІВ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ІНСТИТУТ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ
ДУ «УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ СТРАТЕГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
МОЗ УКРАЇНИ»
Міжнародна науково-практична конференція
«Вплив первинної медико-санітарної допомоги на поведінкові
детермінанти населення з профілактики соціально небезпечних та
хронічних неінфекційних захворювань в умовах державної та страхової
охорони здоров’я»
21-22 квітня 2015 року
ЗАПРОШЕННЯ

Вельмишановні вчені та лікарі-практики!
Маємо честь запросити Вас на міжнародну науково-практичну конференцію
«Вплив первинної медико-санітарної допомоги на поведінкові
детермінанти населення з профілактики соціально небезпечних та
хронічних неінфекційних захворювань в умовах державної та страхової
охорони здоров’я», яка відбудеться 21-22 квітня 2015 року у м. Ужгороді з
ініціативи факультету післядипломної освіти та доуніверситетської
підготовки ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Інституту
сімейної медицини та за підтримки Міністерства охорони здоров'я України,
ДУ «Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України», Асоціації
сімейних лікарів Закарпатської області, Управління охорони здоров'я
Закарпатської облдержадміністрації. Конференція включена до «Реєстру
з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій, які
проводитимуться у 2015 році МОЗ і НАМН України» №65.
Відкриття та реєстрація учасників, а також пленарні та секційні засідання
відбудуться 21-22 квітня 2015 року о 10.00 в корпусі ректорату УжНУ (пл.
Народна 3).

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.

Програмні питання конференції:
Актуальні питання впровадження обов’язкового (добровільного)
медичного страхування.
Робота сімейного лікаря як приватного підприємця та фондотримача.
Профілактичні програми в практиці сімейного лікаря.
Питання розробки освітніх програм для медичних працівників
ПМСД щодо ведення хворих з кардіоваскулярною патологією (на
основі протоколів ВООЗ).
Актуальні питання профілактики хронічних неінфекційних
захворювань.
Формування стратегії здорового способу життя серед медичної
спільноти.
Сучасні підходи до корекції чинників ризику розвитку хронічних
неінфекційних захворювань на рівні первинної медичної допомоги.
Місце профілактики чотирьох факторів ризику неінфекційних
захворювань (паління, зловживання алкоголем, нераціональне
харчування, низька фізична активність) в практиці сімейного лікаря
Актуальність включення в освітні програми медичних працівників
ПМСД методів психологічної підтримки та корекції.
Інтеграція послуг для соціально вразливих груп населення на
первинному рівні медичної допомоги;
Амбулаторні моделі лікування ТБ та ВІЛ-інфекції із залученням
ПМСД: перспективи впровадження та розвитку.

Оргкомітет конференції запрошує до подання статей згідно вищевказаної
тематики до 17 березня 2015 року на електронну адресу:
conferencefpo@uzhnu.edu.ua (обов’язково!); друкований варіант статті
надсилати за адресою: ФПОДП УжНУ, кафедра терапії та сімейної медицини,

88000 м. Ужгород, вул. Собранецька, 148.
Матеріали конференції будуть опубліковані англійською мовою в
польському
журналі
«Wiadomości
Lekarskie»
(включений
до
науковометричних баз INDEX MEDICUS (MEDLINE), EBSCO INDEX
COPERNICUS ORAZ MNISW) та журналі «Україна. Здоров’я нації»
(українською, російською, англійською мовами), який також включений у
наукометричні бази. Вартість 1 сторінки в українському журналі – 100 грн.
(обсяг статті 5-8 стор.). Організаційний внесок – 200 грн. (оплата під час
реєстрації).
Грошові перекази з вказівкою в призначенні платежу "благодійний внесок"
направляти на рахунок: ГО "Центр розвитку післядипломної освіти та сімейної
медицини"
р/р 26004380997300 в ПАТ "Укрсиббанк" МФО 351005 код ЄДРПОУ
25448368 до 17 березня 2015 року.
Вимоги до оформлення статей у журналах «Wiadomości Lekarskie» та
«Україна. Здоров’я нації» додаються.
АНКЕТА УЧАСНИКА
ПРІЗВИЩЕ_____________________________________
ІМ'Я___________________________________________
ПО-БАТЬКОВІ__________________________________
Вчене звання, ступінь____________________________
Місце роботи (повністю)__________________________
________________________________________________
________________________________________________
Посада_________________________________________
Форма участі
(необхідне
підкреслити)
Усна доповідь

Технічні засоби
презентації:
(необхідне
підкреслити)
Мультимедійний
проектор

Контактний
тел., e-mail

Тільки публікація
Кодоскоп
Вільний слухач
Поїздка за кордон
Ознайомлення з
роботою центрів
ПМСД в
Закарпатській
області

Так

Ні

Так

Ні

Замовлення готелю: (потрібне підкреслити): ТАК / НІ
Для повідомлення:
_____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Оргкомітет організовує реєстрацію учасників, забезпечує проекційним
обладнанням.

Офіційні мови конференції – українська, російська, англійська. Регламент
доповіді: усна доповідь на пленарному засіданні – до 15 хв, на секційному
– до 10 хв, обговорення - до 5 хв.
Бронювання місця в готелі – за попереднім замовленням (400-700 грн/доба).
Оргкомітет планує поїздку за кордон для учасників з відкритою
Шенгенською візою для ознайомлення з роботою сімейних лікарів
Угорщини та Словаччини та ознайомлення з роботою центрів ПМСД в
Закарпатській області.
Учасникам необхідно надіслати реєстраційну форму до 20 березня 2015
року.
Заявки з поміткою «Конференція» надсилати на електронну пошту
conferencefpo@uzhnu.edu.ua або на факс: (0312) 664694
Контактні дані членів оргкомітету:
Івачевська Віталіна Володимирівна – член оргкомітету, аспірант
кафедри терапії та сімейної медицини, т: +380506766803, e-mail:
vitalinashel@gmail.com
Варваринець Антоніна Василівна – член оргкомітету, асистент кафедри
терапії та сімейної медицини, т: +380991390881, e-mail:
antoninavarvarinec@mail.ru
Братасюк Марина Іванівна – член оргкомітету, старший лаборант
кафедри терапії та сімейної медицини, т: +380669178303, e-mail:
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П’ятнадцята наукова конференція «Львівські хімічні читання – 2015»
24-27 травня 2015 року на хімічному факультеті Львівського національного
університету імені Івана Франка відбудеться П'ятнадцята наукова конференція
«Львівські хімічні читання - 2015»
Тематика конференції
На конференції будуть представлені пленарні (30 хв.) та усні (15 хв.) доповіді,
а також стендові повідомлення з таких напрямів:








Неорганічна хімія
Аналітична хімія
Органічна, біоорганічна та медична хімія
Фізична хімія
Хімія довкілля
Хімічна технологія
Матеріалознавство та наноструктуровані системи

Тези доповідей, включених у програму конференції, будуть опубліковані у
збірнику. За матеріалами конференції можна подати статті до журналів
Вісник Львівського університету, серія хімічна
(http://www.lnu.edu.ua/faculty/Chem/ukr.htm) та Chemistry of Metals and Alloys

(www.chemetal-journal.org). Статті, оформлені відповідно до вимог журналів,
потрібно подати в секретаріат конференції під час реєстрації.
Мови конференції: українська та англійська
Авторам слід надіслати до 31 березня 2015 року:
1) заявку-анкету та електронний варіант тез доповідей на e-mail:
chem_konf@franko.lviv.ua;
2) паперовий варіант тез доповідей
3) поштовий переказ реєстраційного внеску із зазначенням прізвища автора у
сумі 250 грн. за одні тези (150 грн. для студентів)
Паперовий варіант тез та поштовий переказ висилати на адресу:
інженеру Бодаковській Юлії Володимирівні,
хімічний факультет,
вул. Кирила і Мефодія, 6/8,
79005 Львів
Організаційний внесок частково покриває видатки на видання збірника тез,
канцелярські витрати, каву в перервах, товариську вечерю.
Контакти:
Хімічний факультет Львівського національного університету імені Івана
Франка
м. Львів, вул. Кирила і Мефодія, 6/8
тел. для довідок: +38-032-260-03-91
e-mail: chem_konf@franko.lviv.ua
Веб-сайт конференції: www.lnu.edu.ua/faculty/Chem/index.htm
__________________________________________________________________

Інформаційне повідомлення
МІЖНАРОДНИЙ ФОРУМ
СТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ
І МОЛОДИХ УЧЕНИХ
23-24 квітня 2015 року
Шановні колеги!
Оргкомітет запрошує Вас взяти участь у Міжнародному форумі студентів,
аспірантів і молодих учених, який відбудеться 23-24 квітня 2015 року на базі
Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара.
Форум організовується за підтримки:
– Міністерства освіти і науки України;
– Національної академії наук України;
– Дніпропетровської обласної державної адміністрації;
– Дніпропетровської обласної ради;
– Міжнародної корпорації Noosphere ventures;
– Громадської організації Альянс “Нова енергія України”.
КОНТРОЛЬНІ ДАТИ ФОРУМУ
15.03.2015 – кінцевий термін подання заявки
та тез доповідей.
03.04.2015 – розсилка персональних запрошень
23-24.04.2015 – проведення форуму

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ ФОРУМУ
Соціально-гуманітарні науки.
Розвиток людського потенціалу та формування громадянського
суспільства.
Економічні науки.
Природничі науки та охорона навколишнього середовища.
Математичні науки та нові комп’ютерні технології.
Новітні технології, речовини та матеріали.

Робочі мови форуму – українська, російська, англійська.
У форумі можуть брати участь студенти, аспіранти і молоді учені, які
впродовж 2012-2014 рр.:
– отримали державні або зарубіжні гранти на виконання наукової роботи;
– стали переможцями (І-ІІІ місця) національних або міжнародних олімпіад та
конкурсів наукових робіт;
– нагороджені академічними преміями або іншими нагородами;
– були учасниками національних або міжнародних виставок;
– вийшли переможцями регіональних конкурсів наукових проектів та
програм, які отримали грошові гранти;
– отримали іменні стипендії державних, комерційних та інших установ.
Участь у форумі безкоштовна. Проїзд, проживання та харчування за
рахунок учасників.
КОНТАКТНІ ДАНІ ОРГКОМІТЕТУ
Адреса для листування: Дніпропетровський національний університет імені
Олеся Гончара, відділ науково-технічної інформації, м. Дніпропетровськ, просп.
Гагаріна, 72., 49010.
Контактні телефони: (056) 374-98-23;
760-93-54.
E-mail: mforum@dsu.dp.ua
Інформаційне повідомлення та форму заявки можна отримати на сайті ДНУ:
www.dnu.dp.ua
Відповідальний секретар оргкомітету –
Валентина Борисівна Сіліч-Балгабаєва
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ
Тези доповідей обсягом до 2 сторінок (формату А4, шрифт Times New
Roman, розмір 14, інтервал 1, усі поля по 2 см) українською, російською або
англійською мовами мають бути представлені в оргкомітет до 15.03.2015 р.
Посередині аркуша необхідно вказати ініціали та прізвище автора(-ів),
нижче – курсивом – назву ВНЗ чи наукової установи. Через інтервал жирним
шрифтом, великими капітелями подається назва публікації. З наступного
рядка, з абзацного відступу починається основний текст тез доповіді. У разі
необхідності розміщення бібліографічних посилань, оформлювати їх згідно з
ДСТУ ГОСТ 71:2006. Рукописи мають бути ретельно відредаговані. У тезах
доповідей не використовувати малюнки, схеми та таблиці.
Тези доповіді подаються в електронному варіанті (на CD-диску або
електронною поштою) у вигляді файлу в текстовому редакторі MS Word, де
назвою файлу є прізвище автора. До електронного варіанту додається
роздрукований варіант доповіді на папері формату А4, підписаний автором.
Для студентів та аспірантів обов’язкова наявність візи та рецензії наукового
керівника. За точність цитування, наведення прізвищ, дат, посилань, граматичні
та стилістичні помилки відповідальність несуть автори.
Матеріали, які не відповідатимуть встановленим вимогам, розглядатися не
будуть.

Збірник тез доповідей буде видано до початку роботи форуму.
УВАГА!!! Надіслані вами матеріали вважаються прийнятими за умови
отримання від оргкомітету форуму підтвердження на ваш E-mail.
________________________________________________________________
Міністерство освіти і науки України
Київський національний торговельно-економічний університет
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
Студентське наукове товариство ВТЕІ КНТЕУ „ВАТРА”

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
IV Всеукраїнська
студентська науково-практична конференція
„Актуальні проблеми ефективного соціально-економічного розвитку
України: пошук молодих”
23 квітня 2015 року
м. Вінниця

Вінницький торговельно-економічний інститут
Київського національного торговельно-економічного
університету запрошує взяти участь у
IV Всеукраїнській студентській науково-практичній
конференції „Актуальні проблеми ефективного соціальноекономічного розвитку України: пошук молодих”,
яка відбудеться 23 квітня 2015 року
Тематика конференції:
1. Стратегічні аспекти розвитку економіки України в умовах трансформації
міжнародних економічних відносин
2. Сучасні моделі, стратегії, технології менеджменту: погляд молодих
3. Маркетингові технології в умовах інноваційного розвитку бізнесу
4. Стратегічні напрямки розвитку бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в
контексті динамічних євроінтеграційних процесів
5. Фінансовий механізм забезпечення соціально-економічного розвитку
країни
6. Моделювання та проектування процесів управління в соціально-

економічних системах з використанням інформаційних технологій
7. Сучасне товарознавство: інновації, проблеми якості та безпеки
8. Розвиток ринку послуг туристичної індустрії як спосіб вирішення
структурних проблем регіонального розвитку
9. Роль молоді в соціально-економічному розвитку України: історичний,
етнокультурний, психологічний, правовий, здоров’язберігаючий аспекти
10.Передумови професійної самореалізації молоді в умовах ринкової
економіки: мовний, соціальний та міжкультурний аспекти
Робочі мови конференції — українська, російська, англійська.
Для участі у конференції до 22 квітня 2015 року необхідно надіслати:
заявку на участь, тези доповіді, підписані автором та науковим керівником (обсягом до 3
сторінок), копію квитанції про оплату
на е-mail адресу: vtei_conf@ukr.net та на поштову адресу:
ВТЕІ КНТЕУ Відділ наукової роботи студентів, вул. Соборна, 87, м. Вінниця, 21100.
Організаційний внесок складає:
- для здобувачів вищої освіти ВТЕІ КНТЕУ - 40,00 грн;
- для учасників конференції з інших ВНЗ – 70,00 грн.
Організаційний внесок включає: часткові витрати на проведення конференції, верстку
збірника, виготовлення оригінал-макету, макетування, випуск збірника у форматі PDF.
Витрати на проїзд, проживання, харчування — за кошти учасників.
Електронна версія збірника у форматі PDF буде розміщена на сайті ВТЕІ КНТЕУ за
адресою: http://www.vtei.com.ua (відділ наукової роботи студентів)

Реквізити для оплати організаційного внеску:
р/р ВТЕІ КНТЕУ № 31254201204575
ГУДКСУ у Вінницькій області, м. Вінниця
МФО 802015
ідентифікаційний код 01562987
Призначення платежу: за участь у конференції.
Обов’язково вказати прізвище автора тез доповідей.
Отримувач платежу: Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
За додатковою інформацією звертатись:
Бондар Сусанна Давидівна (начальник відділу наукової роботи студентів)
моб. тел. 067-7537313; е-mail: vtei_conf@ukr.net
Западинська Ірина Георгіївна (фахівець I категорії відділу)
моб. тел. 067-8497793 е-mail: vtei_conf@ukr.net
Педоренко Дар’я Володимирівна (фахівець відділу)
моб. тел. 097-4193743 е-mail: vtei_conf@ukr.net

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ВГО «АСОЦІАЦІЯ ПРЕВЕНТИВНОЇ ТА АНТИЕЙДЖИНГ
МЕДИЦИНИ»
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
IV МІЖНАРОДНА
НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
ГЕНДЕР. ЕКОЛОГІЯ. ЗДОРОВ’Я

Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі IV-ї Міжнародної науковопрактичної конференції „Гендер. Екологія. Здоров´я”, що відбудеться 21-22
квітня 2015 р. у Харківському національному медичному університеті.
Мета конференції – міждисциплінарний аналіз проблем гендерної
рівності, екології та здоров´я, які належать до 8 цілей розвитку тисячоліття,
затверджених на Самміті Тисячоліття у 2000 р., інтеграція зусиль вчених та
громадськості у розробці нових підходів до їх розв’язання.
Адреса оргкомітету конференції:
Харківський національний медичний університет
проспект Леніна, 4,
61022 м. Харків, Україна
Оргкомітет конференції «Гендер. Екологія. Здоров´я».
Телефони для довідок:
067-951-35-49 - Карпенко Катерина Іванівна, директор Центру гендерної освіти
ХНМУ, координатор конференції;
707-73-38 - кафедра філософії
e-mail: gez.2007@mail.ru
0689953262 - Кателевська Наталія Миколаївна,
відповідальний секретар конференції
e-mail: katl@inbox.ru
707-73-13 - кафедра гігієни та екології № 1
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська
Планується видання рекомендованих оргкомітетом тез доповідей у збірнику
матеріалів конференції (за умови сплати оргвнеску)
Кращі доповіді будуть надруковані у фахових журналах
ОСНОВНІ ТЕМИ КОНФЕРЕНЦІЇ
І. ЗАГАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ ГЕНДЕРНОЇ
ПРОБЛЕМИ
▪ Феномен гендеру в філософії і повсякденності
▪ Гендерні стереотипи: користь чи вада?
▪ Соціально-політичні, економічні та правові аспекти проблеми «гендер,
екологія, здоров´я»
▪ Феномен гендеру в українській культурі: проблеми та перспективи
▪ Молодь, проблеми гендерної рівності та екологічні перспективи
ІІ. ГЕНДЕРНА ПРОБЛЕМАТИКА В ЕКОЛОГІЇ
▪ Гендерні проблеми формування здорового способу життя
▪ Екозалежна патологія, її чинники та гендерні особливості. Ендемічні
хвороби.
▪ Гендерні питання у охороні та гігієні праці
▪ Медико-біологічні та гендерні проблеми адаптації до змінених умов
життєдіяльності

▪ Проблеми урбанізації та гендерні особливості організації середовища
життєдіяльності
▪ Соціальне середовище та психогігієна статі
ІІІ. ГЕНДЕРНІ ПРОБЛЕМИ В МЕДИЦИНІ
▪ Гендерні відмінності у маніфестації та розвитку захворювань
▪ Вплив чинників навколишнього середовища на репродуктивне здоров’я
▪ Вплив статі на частоту розвитку ускладнень
▪ Вплив статі на прогнозування результатів лікування
▪ Врахування гендерних відмінностей у роботі лікаря загальної практики
Планується робота круглого столу «Сутність
Превентивної, Антиейжинг та Гендерної медицини»

та

перспективи

Вимоги до оформлення матеріалів конференції
1.Тези подаються у надрукованому вигляді (2 примірники, у форматі - rtf)
текстовий редактор Word, шрифт Times New Roman, кегль 14, інтервал 1,5,
поля з усіх боків 2 см. у Центр Гендерної освіти ХНМУ (кафедра філософії),
або ел. поштою на адресу gez.2007@ukr.net
2. Назва файлу за прізвищем першого автора англійською мовою(кількість
авторів – не більше 3).
3. Вимоги до оформлення тез: прізвище й ініціали авторів у вехньому правому
куті, назва тез великими літерами. Тези на одному примірнику повинні мати
візу наукового керівника«Дозволено до друку» (для студентів та аспірантів).
4. До тез на окремому аркуші додати заявку на участь у конференції.
5. Обсяг тез не повинен перевищувати 2 сторінок. Усі медичні препарати в
тексті повинні мати не комерційну, а міжнародну назву.
Матеріали, що не відповідають пред’явленим вимогам, оргкомітетом до друку
не приймаються.
Термін подачі тез заявок (Dead Line) –
01 квітня 2015 року
Оргвнесок - 100 грн. (викладачі та наукові співробітники), – 50 грн. (студенти
та магістранти) подати разом із тезами у Центр Гендерної освіти ХНМУ
(кафедра філософії) або надіслати на адресу оргкомітету:
Харківський національний медичний університет, проспект Леніна, 4, 61022
м. Харків, Україна. Кателевській Наталії Миколаївні
Іногороднім учасникам пропонується проживання у профілакторії ХНМУ
__________________________________________________________________

