Перше інформаційне повідомлення

ШАНОВНІ КОЛЕГИ !
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі науково-практичної конференції
“Актуальні питання громадського здоров’я та екологічної безпеки України”
(п’ятнадцяті Марзєєвські читання), яка відбудеться 17-18 жовтня 2019 року у
м. Києві на базі ДУ «Інститут громадського здоров’я імені О.М. Марзєєва НАМН
України».
Науково-практична конференція має на меті: обмін досвідом науково-дослідної
та практичної роботи у різних галузях гігієнічної науки та громадського здоров’я,
удосконалення профілактичної та освітньої діяльності для формування навичок
здорового способу життя.
ОСНОВНІ ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
1) сучасні проблеми охорони громадського здоров’я;
2) еколого-гігієнічна безпека населення України;
3) хімічна і біологічна безпека;
4) гігієнічні аспекти фізичних факторів довкілля;
5) радіаційна безпека та протирадіаційний захист населення;
6) гігієнічні проблеми дітей та підлітків;
7) гігієнічні аспекти харчування населення;
8) санітарно-гігієнічні проблеми забезпечення військовослужбовців;
9) безпекові стратегії в охороні здоров’я;
10) інформаційні технології в гігієні;
Варіанти участі в конференції:
 усна доповідь та публікація тез;
 публікація тез.
Мови конференції: українська, російська.
Матеріали конференції будуть видані у вигляді тез у збірці «Актуальні питання
громадського здоров’я та екологічної безпеки України».
Вимоги до оформлення тез: обсяг до 2 стор., формат А4, міжрядковий інтервал 1,5,
шрифт - Times New Roman, кегль – 14, поля: верхнє, нижнє та ліве – 2 см, праве –
1,5 см.

Структура тез:
НАЗВА СТАТТІ (великими літерами)
Прізвище, ініціали авторів
організація (установа), місто
далі текст роботи
Рукопис не підлягає подальшому редагуванню. Відповідальність за зміст статті
несуть автори.

Тези в електронному вигляді, заявку на участь та скан-копію квитанції про
оплату за участь в конференції та видання тез слід надсилати на електронну пошту:
igz_konf@ukr.net
Організаційний внесок учасника конференції та публікація тез складає
360 грн. в т.ч. 60 грн. ПДВ; для членів ГО «Українська Асоціація громадського
здоров’я» - 240 грн. в т.ч. 40 грн. ПДВ.
Реквізити для оплати: ДУ «ІГЗ ім. О.М. Марзєєва НАМНУ»,
код ЄДРПОУ 02011858, р/р 31256263109668 в ДКСУ у м. Києві, МФО 820172.

Заявка на участь заповнюється обов’язково!

Останній термін прийому заявок та тез – 01 серпня 2019 р.
Матеріали надіслані пізніше вказаного терміну прийматися не будуть.
З питань організації і проведення конференції, звертатися до оргкомітету за
адресою: 02094, м. Київ, вул. Попудренка, 50, ДУ «ІГЗ ім. О.М. Марзєєва НАМНУ»,
науково-координаційний відділ, тел.: (044) 559-90-90, (044) 513-71-36 та
e-mail: igz_konf@ukr.net

Оргкомітет

