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Вельмишановні колеги!
Запрошуємо Вас прийняти участь в роботі
ХІІ Науково-практичної конференції студентів та молодих вчених

«Медична психологія 12.0: аспекти
практичної діяльності»
Яку заплановано провести в рамках днів Медичної психології 2018 в
Національному медичному університеті імені О.О.Богомольця

23, 24 квітня 2018 року
Мета конференції: сприяння обговоренню актуальних питань медичної
психології, зокрема презентації та аналізу клінічних випадків, результатів
експериментальних досліджень та різних аспектів практичної діяльності
фахівців охорони здоров’я у вимірах психологічної практики.
Тематичні напрями конференції:
1. Міждисциплінарні дослідження медичної психології
2. Психотерапія
3. Психосоматична медицина
4. Поведінкова медицина та Паблік хелс
5. Експериментальні дослідження в медичній психології
6. Психологічна реабілітація
7. Превенція психічних розладів
8. Взаємодія в лікувальному процесі
Форми участі:
- Виступ на пленарному засіданні чи тематичних секціях
- Постерна презентація
- Дистанційна участь з можливістю участі в обговоренні в офіційних
групах в соціальних мережах

Офіційні мови конференції: українська, англійська та російська.
Місце проведення: Морфологічний корпус НМУ, проспект Перемоги, 34.
За результатами проведення конференції заплановано видання матеріалів
конференції на сторінках наукометричного фахового видання з медичної
психології, психотерапії та соматичної медицини «Психосоматична
медицина та загальна практика». Індексація: Crossref, Google Scholar,
Ulrich's Periodicals Directory, Directory of Open Access Scholarly Resources
(ROAD), Bielefeld Academic Search Engine (BASE), WorldCat, Directory of
Open Access Journals (DOAJ).
Гриф МОН: включений до Переліку наукових фахових видань України
відповідно до наказу МОН № 1413 від 24.10.2017 (медичні науки)
На сторінках журналу будуть видано:
- Тези матеріалів конференції (об'єм 1-2 сторінки, за наступною
структурою: актуальність, методи та матеріали, результати, висновок.
Технічні вимоги: 14 шрифт, 1.5 інтервал, Times New Roman. Формат
файла DOCX);
- Наукові статті за результатами досліджень. З вимогами до
оформлення та рекомендаціями щодо подання статей до журналу
можна
ознайомитись
за
посиланням:
https://docs.google.com/presentation/d/1NV4g_5v-MR1lymC3b3iPd7fCX57GzodPlEzUguswug/edit#slide=id.p
- Вартість друку 1 сторінки – 75 грн.
Для участі в конференції необхідно
До 25 березня 2018 року заповнити заявку за посиланням:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe99DxoZDpALXGlrRggBFNtGR6p
8naMRcSTsIs0HwrDaApAVg/viewform
Контактні особи:
З питань реєстрації – Божук Богдан Степанович
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004141412483
bozhuk.b@gmail.com
З питань подання матеріалів тез / статей - Безшейко Віталій Григорович
https://www.facebook.com/vitaliy.bez
vitaliybezsh@gmail.com
З організаційних питань - Луньов Віталій Євгенійович
https://www.facebook.com/vitaliy.lunyov
lunyov_vitaliy@ukr.net

