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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі
науково-практичної конференції з міжнародною участю
«МЕДИКО-ПСИХОЛОГІЧНІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ АСПЕКТИ
РЕАБІЛІТАЦІЇ І АБІЛІТАЦІЇ ЛЮДИНИ»
Конференція відбудеться 20 жовтня 2020 року на базі ДЗ «Науково-практичний
медичний реабілітаційно-діагностичний центр» (Україна, Донецька область, м.
Костянтинівка).
Даний захід входить до державного реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів та
науково-практичних конференцій Українського центру наукової медичної інформації та
патентно-ліцензійної роботи (УкрІНТЕІ).
Мета конференції: висвітлення сучасних інформаційно-технічних тхнологій діагностики та
реабілітації різноманітної патології людини; теоретична концептуалізація та практичні
рекомендації щодо медико-психологічної реабілітації і абілітації осіб, які постраждали
у надзвичайних ситуаціях, їхнім дітям та сім’ям; аналіз та пошук шляхів розв’язання
психологічних та соціальних протиріч інтеграційного інформаційного впливу на особистість в
сучасних умовах.
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Для участі запрошуються науковці, лікарі, докторанти, аспіранти, викладачі ВНЗ,
практичні психологи, студенти, фахівці з соціальної роботи, педагоги, працівники органів
державної влади та управління, місцевого самоврядування, інші зацікавлені особи.
Тематичні напрями роботи конференції:
- медико-соціальні проблеми здоров’я людини;
- державне управління системи надання медико-психологічної реабілітаційної та
абілітаційної допомоги;
- біомедичні технології та інженерні рішення в медичній практиці;
- інформаційна безпека особистості в умовах турбулентності;
- об’єктивізація стану пацієнта: діагностика, лікування, реабілітація;
- мультидисциплінарний підхід і перспективи розвитку нейрореабілітації;
- роль медсестринства в реабілітаційному процесі;
- сучасні алгоритми соціально-психологічної та психотерапевтичної допомоги;
- фактори і потреби розвитку абілітаційного напрямку в медицині;
- освітньо-інформаційні технології професійної підготовки лікарів, психологів,
фахівців з реабілітації.

Умови участі в конференції
1. Заповнити заявку на участь у конференції на сайті: www.rdc.org.ua
Остаточна дата реєстрації до 15 вересня 2020 року.
2. Подача тез доповідей, заявок та відсканованих квитанцій про переказ оргвнеску до
15 вересня 2020 року
3. Матеріали приймаються на адресу електронної пошти rdckonst@ukr.net, тема листа:
«Конференція 2020», термін - до 15 вересня 2020 року. Документи повинні бути підписані за
зразком: ім'я файлу із тезами – прізвище першого автора, наприклад «Петренко Тези»; ім'я
файлу із заявкою, напр. – «Іванов заявка», ім'я файлу з квитанцією, наприклад – «Петренко
квитанція».
За участь в конференції учасником сплачується організаційний внесок, який складає:
у разі участі в заходах конференції без отримання друкованого варіанту збірки
матеріалів конференції (електронна збірка не передбачається) – _ грн.
у разі участі в заходах конференції з отриманням друкованого варіанту збірки
матеріалів конференції - _ грн.;
Оргвнесок покриває витрати на редагування та публікацію матеріалів і програми
конференції, розсилку друкованих збірок у разі заочної участі.
Реквізити для сплати організаційного внеску: платіжна карта ПриватБанку 000 0000
0000 0000 на ім’я Петрової Ірини Ігорівни. В призначені платежу зазначати «участь у
конференці ї і своє прізвище» (після оплати передзвонити за телефоном +38-(066)-699-77-01).
Доповідачі, у разі безпосередньої участі у роботі конференції отримають сертифікат
учасника, який підтверджує результати безперервної професійної освіти лікарів і самоосвіти
науково-педагогічних, педагогічних працівників, державних службовців та інших фахівців, що
проходять стажування.
Форма участі: заочна, дистанційна.
Оргкомітет залишає за собою право відбору матеріалів для публікації.
Робочі мови конференції – українська, англійська, російська, польська.
Примітка: Після отримання матеріалів для участі в конференції Оргкомітет обов'язково
надішле підтвердження.
Оргкомітет конференції залишає за собою право відхиляти матеріали, які не
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відповідають тематиці конференції та вимогам щодо їх оформлення.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ
Обсяг — до 5 сторінок.
Шрифт Times New Roman, кегль 14, інтервал 1,5; поля — 2 см з усіх боків.
Перший рядок (жирним) – УДК. Другий рядок (курсив) — ПІБ, науковий ступінь, вчене
звання, посада, місце роботи. Наступний рядок (великі літери)— назва доповіді. Тези мають
містити опис наукової проблеми, методологію дослідження, основні результати, висновки,
список використаних джерел.
Посилання у тексті оформляються у квадратних дужках [2, с. 56], де перше число
означає порядковий номер у списку використаних джерел, наступні — номер сторінки. Список
використаних джерел розміщується наприкінці тексту і повинен бути оформлений відповідно
до стандартів бібліографічного опису.
Зразок
УДК: …
Шевченко М .М., кандидат медичних наук,
старший науковий співробітник
Державний заклад «Науково-практичний медичний
реабілітаційно-діагностичний центр МОЗ України»
м. Костянтинівка, Донецька обл. Україна
ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ НЕЙРОРЕАБІЛІТАЦІЇ ВЕРТЕБРОГЕННОЇ
ПАТОЛОГІЇ
Список використаних джерел

Відповідальна особа: Анастасія Валеріївна +38-(099)-328-24-34.
Контактна особа з питань реєстрації, подання та отримання матеріалів: Тетяна
В’ячеславівна тел.: +38-(066)-699-77-01; +38-(06272)-2-55-17,
Поштова адреса: ДЗ «Науково-практичний медичний реабілітаційно-діагностичний
центр МОЗ України», Україна, Донецька область, м. Костянтинівка, вул. О.Невського 14.
Веб-сторінка: www.rdc.org.ua. E-mail: rdckonst@ukr.net

УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ ВРАХОВУЄТЬСЯ ПРИ НАРАХУВАННІ БАЛІВ
(ГОДИН) БЕЗПЕРЕРВНОГО ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ.
КОЖНА РОБОТА ЗБІРКИ БУДЕ ПРОІНДЕКСОВАНА
GOOGLE
SCHOLAR, CrossRef.
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