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Вельмишановні колеги ! 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної 

конференції «Філософсько-гуманітарні читання» з темою «Духовність та 

милосердя в сучасній медичній практиці», яка присвячена 140-річчю від дня 

народження В. Ф. Войно-Ясенецького (Святого Луки, Архієпископа Кримського) 

і відбудеться 20 жовтня 2017 р. у м. Черкаси, Україна. Конференція занесена до 

реєстру конференцій МОН України (Посвідчення № 76 «Українського інституту 

науково-технічної експертизи та інформації» від 16.02.2017р.). 

Форми участі у конференції: заочна участь (розміщення статей та тез у 

збірнику матеріалів конференції); очна участь – виступ із доповіддю. 

Мови конференції – українська, російська, англійська. 

 

Тематичні напрямки конференції: 

1. Духовні імперативи професіоналізму та особливості їх реалізації у 

сучасній медицині. 

2. Історична спадщина та традиції України у формуванні духовної культури. 

3. Духовність і правова культура як стратегічні пріоритети в житті сучасного 

суспільства. 

4. Формування релігійної культури в умовах демократизації суспільства. 

5. Національні стандарти здорового способу життя в контексті єдиної 

парадигми психічного, фізичного та духовного здоров’я особистості. 

6. Питання етики та біоетики в сучасній клінічній практиці лікаря. 

7. Духовний потенціал лікаря як необхідна складова у вирішенні завдань 

медико-соціальної експертизи та реабілітації. Питання етики та духовність в 

роботі з людьми з інвалідністю. 

 

Вимоги до оформлення публікацій: 

Наукові статті мають бути оформлені відповідно до вимог Постанови ВАК 

України №7-05/1 від 15.01.2003 р. і містити такі елементи: постановка проблеми в 

загальному вигляді та її зв'язок з важливими науковими та практичними 

завданнями; аналіз останніх досліджень, у яких започатковано розв’язання 

проблеми; виділення невирішених раніше частин проблеми; формулювання цілей 

статті; виклад основного матеріалу з обґрунтуванням отриманих наукових 

результатів; висновки і перспективи подальших досліджень. Кількість авторів – 

не більше двох. 



Обсяг статті – 6-10 сторінок формату А 4, обсяг тез – 3 сторінки. Береги – 2 

см. з усіх боків. Шрифт – Times New Roman, 14. Міжрядковий інтервал – 1,5. 

Абзацний відступ – 1,25 см. У статті слід використовувати лапки «». Посилання 

давати за зразком: [2, с. 45]. 
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Текст анотації 

Ключові слова: 

(Текст анотацій та ключові слова надаються 

українською, російською та англійською мовами, 

кожною мовою з нового абзацу) 

Текст статті. 

Література: 

1. 

 

Для участі в конференції потрібно до 6 жовтня 2017 року надіслати на 

електронну пошту оргкомітету заявку та статтю.  

Електронна адреса оргкомітету: philosophy_chytannya@ukr.net 

Адреса оргкомітету: ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ 

України», кафедра гуманітарних наук, вул. Вернадського, 9, м. Дніпро, 49044. 

Телефон для довідок: (096) 138-30-23. 

Організаційний внесок: витрати на проведення конференції, публікація 

програми і збірника наукових праць становить 100 грн. Оргвнесок для членів 

оргкомітету не передбачено. Збірник наукових праць видається до початку 

конференції. Поштова пересилка Новою поштою здійснюється за рахунок 

учасників.  

Увага: оплата оргвнеску здійснюється після підтвердження оргкомітетом 

включення статті до збірника. Оплата оргвнеску здійснюється за наступними 

реквізитами: 

Для оплати у відділеннях «Приватбанку». Найменування банку: 

ПРИВАТБАНК, Одержувач: Карпенко Ганна В’ячеславівна, Номер картки 

одержувача: 5168757242823617 

Для оплати у відділеннях інших банків: 

Найменування банку: ПРИВАТБАНК, Номер рахунку: 29244825509100, 

МФО: 305299, ЄДРПОУ: 14360570, Одержувач: Карпенко Г.В., ІНН: 3076722825, 

Номер картки одержувача: 5168757242823617 

Призначення платежу: організаційний внесок, Підстава платежу: приватний 

переказ від (вказати П.І.Б.). 



Редакційна колегія залишає за собою право відхилення матеріалу, який 

виконано з порушенням зазначених вище вимог. За зміст та оформлення тексту 

доповіді відповідають автори. 

 

ЗАЯВКА УЧАСНИКА 

Міжнародної науково-практичної конференції  

«Філософсько-гуманітарні читання» з темою «Духовність та милосердя в 

сучасній медичній практиці», яка присвячена 140-річчю від дня народження В. Ф. 

Войно-Ясенецького (Святого Луки, Архієпископа Кримського).  

 

м. Черкаси, 20 жовтня 2017 р. 

 

Прізвище, ім’я, по батькові  

Місце роботи  

Посада  

Науковий ступінь  

Вчене звання  

Секція конференції  

Адреса відділення Нової пошти  

Мобільний телефон  

E – mail  
 


