
                                        
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВꞌЯ УКРАЇНИ  
 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 
 

Гуманітарно-педагогічний факультет 
Кафедра соціальної роботи та реабілітації 

 

ГО «Об’єднання «Українська асоціація психосоматики репродуктивної перинатальної психології» 
 

ІІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ  

«МЕДИЦИНА І ПСИХОЛОГІЯ В РЕПРОДУКЦІЇ ЛЮДИНИ – 

МУЛЬТИДИСЦИПЛІНАРНИЙ ПІДХІД» 
м. Київ, 20-21 жовтня 2022 р. 

 

Захід внесено в Реєстр конференцій на 2022 рік МОЗ України під №566 
Згідно з Наказом № 699/41 від 23.06.2017 року включення Науково-практичної конференції до 

Реєстру МОЗ України є підставою для керівників установ охорони здоров’я направляти 
працівників для участі в конференції 

 

Загальна інформація  
 

Захід відбудеться офлайн з прямою трансляцією! 
 

Мета конференції: обговорення актуальних соціально-психологічних проблем, розвитку 

перинатальної, репродуктивної психології, загальної психосоматики, впровадження інноваційних 

методик в освітній процес; встановлення контактів між вченими різних країн, обмін науковими 

результатами і дослідницьким досвідом  

Місце проведення: гуманітарно-педагогічний факультет, навч. корпус № 3, ауд. 309, вул. Героїв 

Оборони, 15, м. Київ, Україна, 03041. 

До участі у ІІ Міжнародній науково-практичній конференції запрошуємо науковців, соціальних 

працівників, лікарів гінекологів, репродуктологів, урологів, андрологів, суміжних спеціалістів; 

інтернів; психологів; психотерапевтів; фахівців соціальних інститутів, аспірантів, магістрантів.  

Тези доповідей будуть надруковані в електронному збірнику наукових праць. 

Наукові статті (від 8 до 12 сторінок) будуть надруковані у науковому журналі «Гуманітарні 

студії: педагогіка, психологія, філософія» (Humanitarian studios: pedagogics, psychology, philosophy»: 

http://journals.nubip.edu.ua /index.php/Pedagogica/index – вимоги до оформлення статей) 
 

Робочі мови конференції: українська, англійська, німецька, польська. 
 

Напрями: 

1. Психологія, психосоматика безпліддя; 

психологічні аспекти лікування 

безпліддя та психологічного супроводу 

пацієнтів. 

2. Безпліддя у жінок та чоловіків: 

діагностика та лікування. 

3. Кріоконсервація і збереження 

репродуктивного матеріалу. 

4. Фертильність в умовах війни. Фізичні, 

психологічні аспекти змін. 

5. Збереження та відновлення фертильності 

при онкозахворюваннях 

6. Правові аспекти в допоміжних 

репродуктивних технологіях 

7. Народжуваність та демографічні зміни. 

8. Війна – сучасний соціум та постмортальна 

репродукція в Україні 

9. Мультидисциплінарний підхід до надання 

соціальних послуг 

10. Соціально-психологічні засади розвитку 

особистості в освітньому процесі 

11. Здоров‘язбереження націі в ХХІ ст. 

12. Інноваційні дослідження: Людина. Мова. 

Комунікація. 

 

  



Розклад роботи  

20 жовтня 21 жовтня 

Секція «Медико-психологічний вимір у  Секція «Соціальний розвиток суспільства у 
мультидисциплінарному підході щодо  мультидисциплінарному вимирі» 
проблем репродукції людини»    
 

10.00–11.00 – реєстрація учасників  10.00-13.00 – доповіді 

11.00–11.30 – відкриття конференції 13.00-14.00 – підведення підсумків 

11.30–13.00 – доповіді Завершення конференції 

13.00–14.00 – обідня перерва 

14.00–16.00 – доповіді  

Реєстрація та подання інформаційних матеріалів 

 
Для участі в роботі науково-практичної конференції потрібно зареєструватись за покликанням 

https://forms.gle/s6MWkrdwxzPDmfzXA 
До 1 жовтня 2022 року надіслати е-поштою до організаційного комітету заповнену заявку і 

тези доповіді  

Назва файлу повинна містити прізвище доповідача із вказівкою тез – Тези (наприклад, 

Vitruk_tezy.doc).  

Тези, копію квитанції (фото, скановане) про сплату організаційного внеску необхідно надіслати 

(з позначкою «конференція») за адресою оргкомітету на е-пошту: socrobota@nubip.edu.ua 

 

Вимоги до оформлення тез доповідей 
 

Обсяг тез – до 3-х сторінок, текстовий редактор Microsoft Word for Windows у вигляді файлу з 

розширенням *.doc, *.docx, *.rtf, орієнтація – книжкова (А-4), поля – ліве 25 мм, решта – 20 мм; 

кегель – 14, міжрядковий інтервал – 1,5. Сторінки не нумерувати. У тезах не повинно бути переносу 

слів та макросів.  
Праворуч – прізвище, ім’я, по батькові автора, науковий ступінь, вчене звання, повна назва 

установи, де працює або навчається автор.   

Назва тез через один міжрядковий інтервал посередині рядка (великими літерами, без крапки 

в кінці): шрифт Times New Roman, кегль 14, грубо.  

Зразок оформлення  

МАТВІЄНКО Ірина Сергіївна,  
кандидат філософських наук, доцент, 

Національний університет біоресурсів 

і природокористування України (м. Київ, 

Україна)  
 

ВПЛИВ ФІЛОСОФІЇ СХОДУ НА ВЧЕННЯ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ 

Текст тез  
Література (за потреби)  

 

Організаційний внесок  
 

Організаційний внесок за участь в конференції передбачає видання електронної/ друкованої 

програми, електронного збірника матеріалів конференції складає 150 грн. 
 

Оргвнесок потрібно перерахувати за такими банківськими реквізитами:  

Одержувач: Національний університет біоресурсів і природокористування України 

IBAN: № UA338201720313281002202016289 

Банк: ДКСУ м. Київ (код банку 820172) 

ЄДРПОУ 00493706 

ІПН 0049370206501 

Призначення платежу: конференція, Іванов Іван Іванович, о/р 18.06.03.05 

Оргкомітет сприяє розміщенню учасників у готелях м. Києва за індивідуальним запитом. 

Проживання і харчування за рахунок учасників. 

 

Координати організаційного комітету 

 

Кафедра соціальної роботи та реабілітації  

Телефон: +38(67) 506-19-35 – Ніна ТВЕРЕЗОВСЬКА 

Електронна пошта: tverezovskaya@nubip.edu.ua (в темі вказати: конференція) 

https://forms.gle/s6MWkrdwxzPDmfzXA
mailto:socrobota@nubip.edu.ua
mailto:tverezovskaya@nubip.edu.ua

