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Запрошення
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі XVІІ Міжнародної
наукової конференції: «НОВІТНІ ЧИННИКИ ВПЛИВУ НА
ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТАМАЙБУТНЬОГО ЛІКАРЯ».
Конференція відбудеться 22 березня 2017 року за адресою:
03057, м. Київ, вул. Е. Потьє, 7, ст. м. «Шулявська»),
конференц-зал ( II поверх ).
Конференція
проходитиме у режимі пленарного
засідання та наукових секцій:
1. Професійно-орієнтовані дисципліни
2. Природничо-наукові (фундаментальні дисципліни)
3. Соціально-гуманітарні дисципліни
Учасникам конференції видаються сертифікати.
Робочі мови конференції: українська, російська,
англійська.
За додатковою інформацією звертатися за телефонами:

(044) 560-88-26 (пон.-п’ят. 10.00-17.00)
кафедра іноземних мов та соціально-гуманітарних дисциплін
КМУ УАНМ;
(067) 606-38-36 завідувач кафедри іноземних
мов та соціально- гуманітарних дисциплін
Кірик Тамара Вікторівна.
Матеріали та статті можна надсилати за адресою: 02091,
м. Київ, вул. Харківське шосе, 121, 6-й поверх,
Київський
медичний
університет
УАНМ,
кафедра іноземних мов та соціально-гуманітарних дисциплін,
кімн. 606.
E-mail:

kafedragumdys@gmail.com

Тематика конференції
1. Формування національних і загальнолюдських цінностей у
студентів медичних і фармацевтичних вищих навчальних
закладів
2. Стан гуманітарного розвитку вищої медичної освіти в
Україні.
3.Формування науково-теоретичних і методологічних засад
медичної науки: накопичення науково-практичних знань,
становлення галузей медицини.
4. Проблема збереження та адекватного застосування знань
народної медицини.
5. Сутність і особливості науково-педагогічних підходів у
підготовці медичних фахівців.
6.Особистісно-орієнтоване навчання у медичних вищих
навчальних закладах.
7.Впровадження стандартів здорового способу життя.
8.Філософія медичної освіти.
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Орієнтовний план роботи конференції:
10.00-10.40 - реєстрація учасників;
10.40-11.00 - урочисте привітання учасників конференції;
11.00-15.00 – пленарне засідання;
15.00-15.30- кава-брейк;
16.00-17.30автобусна екскурсія по місту Києву
(за попередньою домовленістю).
Вимоги до оформлення матеріалів
Матеріали та заявки на участь у конференції приймають
до 1 березня 2017р. з урахуванням наступних вимог:
1. Обсяг роботи - 6-8 сторінок тексту,
набраного в редакторі Word (шрифт Times
New Roman, 14 кегль, міжрядковий
інтервал 1,5). Поля: зліва - 2,5 см. Справа1 см, зверху - 2 см, знизу - 2 см.
Оформлення списку літератури та джерел14 кегль, інтервал - 1,5.
2. Посилання на джерела та літературу
вказати в тексті у квадратних дужках,
наприклад [1, с. 12; 3 с. 17], відповідно до
списку
використаних
джерел та
літератури, оформлення якого відповідає
вимогам ВАК України.
3. Ілюстрації, фото (за наявності) подаються в
електронному варіанті у форматі TIF (300
dpi) або JPEG з підписами до них
(обов’язково). У тексті слід вказати місце
розміщення ілюстрацій (фото).
4. Праці подаються в електронному вигляді
(СD-диск) та друкованому (один примірник
за підписом автора). Матеріали можна
надсилати за електронною адресою:
E-mail:
kafedragumdys@gmail.com
(обов’язково додаються відомості про
автора – див. п. 5).
5. Відомості про автора подаються у кінці
статті (домашня адреса, індекс міста,
телефон: роб., дом., моб.; E-mail, місце
роботи або навчання, вчене звання,
науковий ступінь, посада). Стаття та
відомості про автора повинні бути в одному
файлі.
Відправивши свої матеріали, обов’язково
дізнайтесь, чи надійшли вони до Оргкомітету, за
тел.
050-96-14-757
(Ляліна
Ольга
Олександрівна); 097-237-23-38 (Пилипенко
Світлана Павлівна), 097-96-97-651 (Колінько
Яків Іванович).
Автори відповідають за повноту висвітлення
досліджуваних питань, системність викладу,
достовірність наведених фактів, посилання на
джерела, написання власних імен, географічних
назв тощо.

Дотримання цих вимог
до оформлення
матеріалу є обов’язковим для включення його
до збірника конференції.
Оргкомітет залишає за собою право на
відбір та редагування матеріалів для друку.
Просимо надсилати заявку на участь у
роботі конференції, тему виступу і матеріали
за адресою:
м. Київ, вул. Харківське шосе, 121,
кімн. 606 (кафедра іноземних мов та
соціально-гуманітарних дисциплін) або на
електронну адресу: kafedragumdys@gmail.com
7. Організаційний внесок для учасників з
України (витрати на інформаційні та робочі
матеріали, на редагування і видання збірника
наукових праць) становить 200 грн.
Організаційний внесок для учасників з
інших країн складає 20 євро (по курсу НБУ в
день оплати).
Гроші можна сплачувати під час реєстрації
або переказувати на рахунок:
ПВНЗ «Київський медичний університет УАНМ»
Ідентифікаційний код 16478809
Розрахунковий рахунок 26004010046596
в АТ «Укрексімбанк»
МФО 322313
(ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: ОРГАНІЗАЦІЯ ТА
ПРОВЕДЕННЯ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ)
ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У XVІІ МІЖНАРОДНІЙ
НАУКОВІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ
Прізвище, ім’я, по батькові
Науковий ступінь, вчене звання
Місце роботи, посада
Ідентифікаційний код
Назва доповіді, якщо плануєте виступ на
пленарному засіданні
Чи плануєте особисту участь у конференції?
Електронна адреса
Контактний телефон
Чи бажаєте Ви взяти участь в екскурсії по
місту?
Чи потрібен Вам гуртожиток?
З повагою, Оргкомітет конференції

