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Всеукраїнська науково-практична конференція
«ПСИХОЛОГІЯ ТА ЕТИКА В РЕПРОДУКТИВНІЙ
МЕДИЦИНІ: МУЛЬТИДИСЦИПЛІНАРНИЙ ПІДХІД»

04 червня 2021 р.
Інформаційний лист
Оргкомітет запрошує науковців, лікарів, психологів, юристів, суміжних фахівців, які
працюють в галузі репродуктивної медицини на Всеукраїнську науково-практичну конференцію
«ПСИХОЛОГІЯ ТА ЕТИКА В РЕПРОДУКТИВНІЙ МЕДИЦИНІ: МУЛЬТИДИСЦИПЛІНАРНИЙ
ПІДХІД», що відбудеться у Національному університеті біоресурсів і природокористування України
04 червня 2021 року.
Робочі мови конференції: українська, англійська.
Мета конференції – висвітлення актуальних питань репродуктивної медицини, узагальнення
міжнародного та українського досвіду з психолого-етичних проблем репрудоктології, відновлення
репродуктивного здоров’я

Тематичні напрями роботи конференції:

 Психологія, психосоматика безпліддя
 Психологічні аспекти лікування безпліддя та психологічного супроводу: жінок,
чоловіків, пари, сурогатної матері
 Жіноче безпліддя: діагностика та лікування
 Збереження оваріального резерву
 Нові технології в ДРТ
 Кріоконсервація і збереження репродуктивного матеріалу
 Вагітність та здоров’я дітей після ДРТ
 Донорство гамет, ембріонів та сурогатне материнство
 Чоловіче безпліддя: діагностика та лікування
 Збереження та відновлення фертильності при онкозахворюваннях
 Правові та організаційні аспекти ДРТ
 Екологія, сучасний соціум та репродуктивна функція

Конференцію буде проведено у очному та диcтанційному форматі із застосуванням
платформи
для
відеоконференцій
Webex
(https://nules.webex.com/nules/j.php?MTID=m8f124a00b28ec5cff212fcd734ec7d0d).

Для участі у конференції необхідно до 01 червня 2021 року (включно) надіслати
заявку і матеріали (тези) в електронному вигляді. E-mail: info@uaprpp.com

Звертаємо Вашу увагу, що заявку (див. форму) та тези необхідно надіслати у листі як
прикріплені файли. Ім’я файлу із тезами – прізвище першого автора «Іваненко_тези»; ім’я файлу із
заявкою – «Іваненко_заявка»
Участь і друк тез в електронному збірнику матеріалів Всеукраїнської науково-практичної
конференції «Психологія та етика в репродуктивній медицині: мультидисциплінарний підхід».
Електронний варіант збірника, програма конференції та сертифікат учасника також буде
розіслано на адреси електронних скриньок учасників конференції, які вказано у заявці
Також електронний варіант збірника та програми конференції буде розміщено на сайті НУБІП
України (сторінка кафедри соціальної роботи та реабілітації https://nubip.edu.ua/node/3399).

Контактні дані оргкомітету:
Оргкомітет: +38( 096) 629-86-14
www.uaprpp.com

+38(066) 629-86-14
info@uaprpp.com

Адреса оргкомітету: 03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони 15, навчальний корпус № 3, ауд. 07
E-mail: info@uaprpp.com

Вимоги до оформлення матеріалів
1. Обсяг статті – 2-3 стор. Тези мають бути написані грамотною науковою мовою
(українською або англійською мовою), мати логічно побудовану структуру (вступ із постановкою
проблеми, виклад основного матеріалу, висновки).
2. Послідовність розміщення структурних елементів у науковій статті:
 назва статті – великі літери, напівжирний шрифт, форматування по центру.
 ініціали і прізвища авторів – наступний рядок після назви статті: курсив,
форматування по центру.
 назва організації, e-mail – наступний рядок після прізвища автора, форматування по
центру.
3. Вимоги до оформлення тексту рукопису. Формат шрифту: розмір – 14; тип – Times New
Roman. Міжрядковий інтервал – 1,5. Поля: зліва, справа, зверху, знизу – 20 мм.
Текст статті подається через інтервал після даних про автора(ів): форматування по ширині.
Текст без переносів, абзац – 10 мм, посилання – у квадратних дужках із зазначенням порядкового
номеру та сторінки цитованого джерела [3, с. 15].
Матеріали необхідно готувати у текстовому редакторі Microsoft Word для Windows (версія до
2010 включно).
4. Список літератури – через 1 інтервал після тексту статті. Список літератури – шрифт 14.
Посилання на літературні джерела – всередині тексту, наприклад: [7] або [9, с. 3]. Список літератури
– не більше 5 джерел. Оформлення за вимогами ДСТУ 8302:2015.
Сторінки статті не нумеруються. Автор статті несе відповідальність за її зміст, дати, цитати,
фактичні дані.

Приклад оформлення
СОЦІОКУЛЬТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ
ДІТЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ
М.О. Петренко
Білоцерківський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж, petrenko_macha@gmail.com
Текст.
Література: (по центру)
1. Блинова О. Є. Трудова міграція населення України у соціально-психологічному вимірі :
монографія. Херсон : РІПО, 2011. 488 с.
2. Шульга М. Маргінальність як криза ідентичності. Соціологія: теорія, методи, маркетинг. 2000.
№ 3. С. 166–170.

Оргкомітет запрошує бажаючих взяти участь у конференції!

Заявка на участь у конференції
ПІБ учасника (повністю) українською
(звертаємо Вашу увагу, що на основі цих даних будуть
заповнюватись сертифікат учасника конференції)
Науковий ступінь
Вчене звання
Посада
Повна назва закладу освіти
Назва статті
Контактний телефон
E-mail:

Електронний варіант збірника та програми конференції буде розміщено на сайті НУБІП
України, на сторінці кафедри соціальної роботи та реабілітації.

