ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Академія адвокатури України
Українське відділення Міжнародної мережі відділень Кафедри ЮНЕСКО з біоетики
Української медико-правової асоціації
за сприяння
низки державних органів, міжнародних організацій,
наукових установ, навчальних закладів, громадських організацій
ЗАПРОШУЮТЬ
експертів з числа юристів, медичних і фармацевтичних працівників, організаторів охорони здоров'я,
науковців, представників державних органів та громадських організацій взяти участь у

Всеукраїнській науково-практичній конференції
з міжнародною участю

„Концептуальні засади розвитку охороноздоровчого права
та законодавства України про охорону здоров’я”
14 березня 2013 року, м. Київ, бульв. Тараса Шевченка, 27
Основні тематичні напрями:
 Охороноздоровче право: проблеми та перспективи розвитку
 Медичне і фармацевтичне право: проблеми співвідношення
 Концептуальні засади розвитку законодавства України про охорону здоров’я
 Міжнародне охороноздоровче право
 Охороноздоровче право та біоетика: питання взаємозв’язку та взаємодії
 Викладання та підвищення кваліфікації з охороноздоровчого права та суміжних
дисциплін
Форми діяльності Конференції: пленарне засідання, круглий стіл, презентація
Робочі мови Конференції: українська, російська, англійська.
Реєстрація
Участь у Конференції здійснюється за попередньою реєстрацією.
Експерти, що бажають взяти участь у Конференції, повинні зареєструватися не пізніше 1
березня 2013 р.
Учасники Конференції отримують підтвердження участі повідомленням, надісланим
електронною поштою.
Участь у Конференції безкоштовна.
Проїзд, проживання і харчування здійснюється учасниками за рахунок організацій, що
відрядили їх для участі у Конференції, або за власний рахунок.
Адреса проведення Конференції: м. Київ, бульв. Шевченка, 27, Академія адвокатури України,
Камінна зала.
Початок роботи Конференції – 14 березня 2013. о 9.30.
Початок реєстрації учасників – о 9.00.

Подання тез доповідей
Тези доповідей повинні бути подані не пізніше 1 березня 2013 року.
Вказівки щодо підготовки тез доповідей
Обсяг тез – до двох сторінок, через один інтервал. Шрифт – Times New Roman, розмір шрифту –
14. Верхнє поле – 2 см, нижнє – 2 см, ліве – 2 см, праве – 1 см.
Назва тез пишеться великими літерами, через інтервал вказуються прізвища та ініціали авторів,
назва установи, місто, країна, через два інтервали розташовують текст тез.
Тези можуть редагуватися. Надання тез означає згоду на їх публікацію, в т.ч. в Інтернет
виданнях Академії адвокатури України та її партнерів.
Передбачається публікація тез доповідей у Віснику Академії адвокатури України та / або
Часописі Академії адвокатури України (ВАКівськи видання).
Оргкомітет звертає увагу на те, що розповсюдження будь-якої рекламно-інформаційної
продукції та реалізація видавничої продукції здійснюється виключно з письмового дозволу
Оргкомітету.
Реєстраційну форму, яка наведена нижче після цього Інформаційного повідомлення, та
тези доповідей, оформлені відповідно до вищевикладених вимог (у разі бажання надання
тез доповідей), просимо надіслати до Секретаріату Конференції за електронними адресами:
imedpharmlaw@gmail.com (з копією на адресу intcongsecretariat@gmail.com ) та/або на поштову
адресу (із записом на СD): Україна, м. Київ, 01032, бульв. Тараса Шевченка, 27, Академія
адвокатури України (до уваги Соловей Наталії Сергіївни).
Більш докладну інформацію щодо участі у Конференції можна буде отримати на інтернет-сайті
http://aau.edu.ua/ua/medpravo/medpravo-activity/ або звернувшись за електронною адресою:
imedpharmlaw@gmail.com чи за телефоном: +38(044)246-5787, +38(063)117-0405 (інформація
укр., рос. мовами)., +38(098)554-9520 (інформація англ., укр., рос. мовами).
Голова Наукового комітету – Гончаренко Владлен Гнатович, академік Національної
Академії правових наук України, доктор юрид. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки
України, завідувач кафедри кримінального процесу та криміналістики Академії адвокатури
України
Голова Оргкомітету - заступник Голови Наукового комітету – Гревцова Радмила
Юріївна, адвокат, кандидат юрид. наук, директор Інституту медичного і фармацевтичного
права та біоетики Академії адвокатури України, президент ВГО “Українська медико-правова
асоціація”
Якщо у Вас виникнуть додаткові запитання, будь ласка, звертайтеся до нас!
Соловей Наталя Сергіївна, Голова Секретаріату, старший консультант Академії адвокатури
України,
Тел.: +38(044)246-5787, ел. пошта: imedpharmlaw@gmail.com , intcongsecretariat@gmail.com
Наровська Катерина Борисівна, науковий співробітник Інституту медичного і
фармацевтичного права та біоетики Академії адвокатури України
Тел.: +38(044)246-5787, ел. пошта: imedpharmlaw@gmail.com , intcongsecretariat@gmail.com
Степаненко Ірина Вікторівна, магістр права,
Тел.: +38(063)117-0405, ел. пошта: imedpharmlaw@gmail.com , intcongsecretariat@gmail.com

Науковий комітет
Гончаренко В.Г., академік, д.ю.н., проф.
(Голова Наукового комітету)
Бірюкова А.М., к.ю.н.
Вітте П.М., к.м.н.
Гревцова Р.Ю., к.ю.н. (заступник Голови)
Грузєва Т.С., д.м.н.
Карамишев Д.В., д.н. з держ. упр., к.м.н.
Курдюков В.В., к.ю.н.
Лівак П.Є., к.ю.н.
Миронова Г.А., к.філос.н.
Ромовська З.В., д.ю.н.
Рогова О.Г., к.ю.н.
Синиця В.В., к.м.н.
Степаненко А.В., д.м.н.
Фесенко Є.В., д.ю.н.
Черненко З.С., д-р права

Чекаємо Вас на Конференції!
З повагою,
Оргкомітет

Організаційний комітет
Гревцова Р.Ю. (Голова Оргкомітету)
Агєєва Н.В.
Алєшко Д.В.
Беденко-Зваридчук О.А.
Воробйова Н.А.
Гончаренко С.В.
Іванців А.О.
Карамишев Д.В. (заступник Голови)
Кершіс А.А.
Кізім А.В.
Курдюков В.В.
Лівак П.Є.
Миронова Г.А.
Мусій О.С.
Наровська К.Б.
Натуркач В.Я.
Синиця В.В.
Черненко З.С.

РЕЄСТРАЦІЙНА ФОРМА УЧАСНИКА
Міжнародної науково-практичної конференції з охороноздоровчого права
„ Концептуальні засади розвитку охороноздоровчого права та законодавства України про
охорону здоров’я ”
Будь ласка, заповніть реєстраційну форму українською, російською та, по можливості,
англійською мовами для підготовки програми та списку учасників
П.І.Б.
Установа
Посада
Адреса
Телефон
E-mail

Факс

Тема доповіді:

Ф.И.О.
Организация
Должность
Адрес
Телефон
E-mail

Факс

Тема доклада:

Surname
Affiliation
Position
Address
Telephone
E-mail

Name

Fax

Report Title:

Я маю намір: - взяти участь у Конференції ; - взяти участь у Конференції та надати тези
доповіді ; - взяти участь у Конференції, надати тези та зробити усну доповіді .
Необхідне обладнання: - мультимедійний проектор

; - дошка

; - фліп-чат

.

