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ІНСТИТУТ СОЦІАЛЬНОЇ МЕДИЦИНИ ТА МЕДИЧНОЇ ЕТИКИ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ 
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

Шановні колеги! 

Маємо честь запросити вас до участі в роботі ІІ міжнародної науково-практичної конференції: 

 

ФІЛОСОФІЯ РЕЛІГІЇ ТА МЕДИЦИНИ 

 В ПОСТСЕКУЛЯРНУ ДОБУ 
 

присвяченій пам’яті свт. Луки (В. Ф. Войно-Ясенецького) * 
 

  
 

Дата проведення: 11 – 12 червня 2020 року  
 

Місце проведення: Національний медичний 
університет імені О. О. Богомольця  
 

Адреса проведення: Україна, м. Київ, 
пр. Перемоги, 34, кафедра філософії, біоетики та 
історії медицини;  
 

реєстрація на 3-му поверсі морфологічного корпусу 
11.06.2020 о 900 
 

До участі у конференції запрошуються науковці, 
викладачі, громадські діячі, аспіранти, студенти.  
 

Збірник матеріалів буде надруковано до початку 
конференції.  
 

Мови конференції: українська, болгарська, 
словацька, англійська, російська. 
 

Учасники конференції отримають: збірку 
матеріалів конференції, програму роботи 
конференції та сертифікат про участь у 
конференції.  

 
 

1. Питання релігії та медицини у житті і творчості 
святителя Луки (В. Ф. Войно-Ясенецького). 

2. Методологічні та історичні аспекти взаємозв’язку 
релігії та медицини у сучасному суспільстві. 

3. Здоров’я людини в контексті підходів філософії, 
релігії та медицини. 

4. Релігія та клінічна медицина. 
5. Актуальні проблеми біомедичної етики в 

сучасному релігійному дискурсі. 
6. Релігія як соціально-духовна детермінанта 

індивідуального та громадського здоров’я. 
7. Філософія релігії та медицини: сучасні виклики. 
 
Для участі у конференції потрібно до 11 травня 2020 
року надіслати матеріали (тези, заявку, сканкопію 
квитанції про оплату) за формою на електронну 
пошту: dphbhm@gmail.com та заздалегідь 
підтвердити про особисту участь у секційних 
засіданнях і необхідність офіційного запрошення. 

Основні напрями роботи: 



 

 
 

1. До друку приймаються лише тези оформлені у 
відповідності таких вимог: обсягом 1-3 сторінки, 
формат А-4 з полями 2 см (всі), шрифт Arial 
Narrow (без вставок інших шрифтів), кегль 11, 
інтервал 1, у форматі rtf; список використаної 
літератури оформляти згідно Національного 
стандарту України “Бібліографічні посилання. 
Загальні положення та правила складання. 
ДСТУ 8302:2015” чи Гарвардського стилю (BSI); 
додаткові вимоги: не плутати дефіс і тире, 
ініціали набирати перед прізвищем і з 
нерозривним пробілом, текст вирівнюється по 
ширині, для ілюстративного матеріалу 
дозволяється використання Ж К Ч “”, “… “…”...”; 
посилання в тексті [1, с. 5], [1, 2, 3], [1, с. 5; 2, 
с. 5] чи згідно Гарвардського стилю. 
 

Відповідальність за достовірність фактів, 
посилань, власних імен, правильність перекладу 
покладено на авторів тез. Організатори можуть 
не підтримувати світоглядних на наукових 
переконань відображених у роботах. У публікації 
може бути відмовлено через порушення вимог, 
невідповідність зазначеним напрямам, 
граматичні/стилістичні помилки, відсутність 
сплати, надіслання роботи з запізненням.  
 

Зразок оформлення тез: 
 

НАЗВА ТЕЗ 
 

М. П. Коцюба 
Національний медичний університет імені 

О. О. Богомольця, Україна, м. Київ 
e-mail … 

 

Текст тез………………………………..……  
………………………………………………..  

 

Використана література 
 

1. ……………………………………………  
2. ……………………………………………  

2. Заявка на участь:  
 

ПІБ учасника  
Напрямок, в якому планується виступ  
Форма участі: активна (доповідь на пленарному 
засіданні, усна доповідь на секційному засіданні, 
потребую технічних засобів), тільки друк тез  
Посада, науковий ступінь, вчене звання  
Адреса і № найближчої до Вас Нової пошти (за 
кошти одержувача)  
Контактний телефон та ел. скринька 
Проїзд і проживання – за рахунок учасників.  
 
3. Квитанція про оплату організаційного внеску у 
розмірі 250 грн (друк тез, роздатковий матеріал, 
сертифікат, кава-брейк). 
 
4. Кошти слід перераховувати 
 

Одержувач: 

Банк одержувача: АТ КБ “Приватбанк” 
П.І.Б. Гололобова Катерина Олександрівна 
Номер карти: 5168 7573 9187 2787 

 

5. За бажанням матеріали виступів оформлені у 
вигляді статті можуть бути надруковані у 
спецвипуску Міжнародного багатомовного 
науково-теоретичного видання “Идеи: 
философско списание”, який є фаховим з 
філософських дисциплін. Статті, оформленні 
відповідно до вимог журналу, необхідно 
надсилати на ел. скриньку: 
idei.filosofa@gmail.com 
 
 
Телефони оргкомітету: 
 

Завідувач кафедри – проф. Васильєва Ірина 
Василівна: 096-368-24-45  
 

Секретар конференції – доц. Гололобова 
Катерина Олександрівна: 063-265-65-51 

 

 

 

 

 

 
 

* конференцію включено в проект реєстру наукових заходів Міністерства охорони здоров’я України на 2020 рік. 

 
 

Вимоги до матеріалів: 



MINISTRY OF HEALTHCARE OF UKRAINE 
 

O. O. BOGOMOLETS NATIONAL MEDICAL UNIVERSITY 

Department of philosophy, bioethics and history of medicine 
 

DEPARTMENT OF RELIGIOUS STUDIES OF THE SKOVORODA INSTITUTE OF PHILOSOPHY OF 

THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF UKRAINE 
 

CENTER FOR HUMAN DEVELOPMENT “HUMANUS” (Bulgaria) 
 

INSTITUTE OF SOCIAL MEDICINE AND MEDICAL ETHICS AT FACULTY OF MEDICINE, 

COMENIUS UNIVERSITY IN BRATISLAVA (Slovak) 
 

 

INFORMATION MESSAGE 
 

Dear colleagues! 

We have the honor to invite you to participate in 

ІІ the international Scientific and Practical Conference: 
 

PHILOSOPHY OF RELIGION AND 

MEDICINE IN THE POST-SECULAR AGE 
 

In memory of St. Luke (V. F. Voino-Yasenetskyi) * 
 

  
 

Date: June 11-12, 2020 
 

Venue: O.O. Bogomolets National Medical University 
 

Address: 34 Peremohy Avenue, Department of 
Philosophy, Bioethics and History of Medicine, Kyiv, 
Ukraine;  
 

Registration at the 3nd floor of the Morphological 
building, June 11, 2020, at 9 a.m. 
 

Scientists, teachers, public figures, post-graduates and 
students are invited to participate in the conference.  
 
A collection of materials will be printed before the 
conference.  
 
Conference languages: Ukrainian, Bulgarian, Slovak, 
English, Russian. 
 
Conference participants will receive: a collection of 
conference materials, a program of the conference and 
a certificate of participation in the conference. 
 
 

 
 

1. Questions of religion and medicine in life and work of 
St. Luke (V. F. Voino-Yasenetskyi). 

2. Methodological and historical aspects of the 
relationships between religion and medicine in 
contemporary society. 

3. Human health in the context of philosophy, religion 
and medicine. 

4. Religion and clinical medicine. 
5. Actual problems of biomedical ethics in 

contemporary religious discourse. 
6. Religion as a social and spiritual determinant of 

individual and public health. 
7. Philosophy of religion and medicine: current 

challenges 
 

To participate in the conference, it is necessary to send 
materials (abstract, application, scan of payment receipt) 
according to the requirements by May 11, 2020 to: 
dphbhm@gmail.com and to confirm in advance the 
personal participation in the sectional meetings and the 
need for an official invitation. 

Fields of work: 



 

 
 

1. The abstract will be accepted only if are done 
according to the following requirements: 1-3 pages 
A4 format, all fields 2 cm, Arial Narrow font (without 
inserts of other fonts), font size – 11; interval – 1; rtf 
format; the references according to the National 
standard of Ukraine “Bibliographic references. 
General terms and conditions of drafting. DSTU 
8302:2015” or according to Harvard style (BSI); 
additional requirements: initials stand before the 
last name and with an indissoluble space, text is 
aligned in width, it is allowed to use B I U “”, “… 
“…”...” for an illustrative material; references in text 
[1, p.5], [1, 2, 3], [1, p.5; 2, p.5] or according to 
Harvard style. 
 

Responsibility for the authenticity of facts, 
references, proper names, correctness of 
translation is entrusted to the authors of abstracts. 
The organizers may not support the worldview and 
scientific beliefs reflected in the works. It may be 
refused to publish abstract due to non-compliance 
with the requirements, inconsistency with the 
indicated fields, grammatical / stylistic mistakes; 
lack of payment; late submission of abstract. 
 

 

Sample of an abstract 
 

NAME OF ABSTRACT 
 

M. P. Kotsyba 
O. O. Bogomolets National Medical University, 

Kyiv, Ukraine 
e-mail … 

 

Text of an abstract………………………… 
……………………………………………….. 

 
References 

1. …………………………………………… 
2. …………………………………………… 

2. Application for participation:  
 

Name of participant 
Field of the planned participation 
Form of participation: active (report at the 
plenary session, report at the section meeting, 
need for technical means), abstract printing only 
Position, academic degree, academic rank 
Address and number of the nearest Nova 
Poshta office (at the expense of a recipient) 
Contact phone and e-mail 
 
Travel and accommodation – at the expense of the 
participants. 
 

3. Receipt for payment of an organizational fee is 
UAH 250 (printing of abstracts, handout, certificate, 
coffee brakes).  
 

4. Funds should be transferred 
 

Payee: 

Kateryna Gololobova 
c/a 5169360004532663 
at the PJSC “Commercial Bank Privatbank” 
 

 

5. Upon request, the materials of reports written in 
the form of an article could be printed in the Special 
Edition of the “Ideas: philosophical issue” 
International Multilingual Scientific and Theoretical 
Edition, that is a professional for philosophical. 
Articles and questions may be submitted to: 
idei.filosofa@gmail.com 
 

Contacts of the organizing committee: 

Head of department – Prof. Iryna Vasylieva +380 

96 3682445 

Secretary of conference – Assoc. Prof. Kateryna 

Gololobova: +380 63 2656551 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* The conference is included in the draft of register of scientific events of the Ministry of Health of Ukraine for 2020. 

 

Requirements for materials: 



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УКРАИНЫ 
 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ А. А. БОГОМОЛЬЦА 

Кафедра философии, биоэтики и истории медицины 
 

ОТДЕЛЕНИЕ РЕЛИГИОВЕДЕНИЯ ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ ИМЕНИ Г. С. СКОВОРОДЫ НАН УКРАИНЫ 
 

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ “HUMANUS” (Болгария) 
 

ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ И МЕДИЦИНСКОЙ ЭТИКИ МЕДИЦИНСКОГО 

ФАКУЛЬТЕТА УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ КОМЕНСКОГО В БРАТИСЛАВЕ (Cловакия) 
 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в работе ІІ международной научно-практической конференции: 

 

ФИЛОСОФИЯ РЕЛИГИИ И МЕДИЦИНЫ 

 В ПОСТСЕКУЛЯРНУЮ ЭПОХУ 
 

посвященной памяти свт. Луке (В.Ф. Войно-Ясенецкому) * 
 

  
 

Дата проведения: 11 – 12 июня 2020 года  
 

Место проведения: Национальный медицинский 
университет имени А. А. Богомольца 
 

Адрес проведения: Украина, г. Киев, 
пр. Победы, 34, кафедра философии, биоэтики и 
истории медицины;  
 

регистрация на 3-м этаже морфологического корпуса  
11.06.2020 в 900 
 

К участию в конференции приглашаются ученые, 
преподаватели, общественные деятели, 
аспиранты, студенты. 
 

Сборник материалов будет напечатан до начала 
конференции. 
 

Языки конференции: украинский, болгарский, 
словацкий, английский, русский. 
 

Участники конференции получат: сборник 
материалов конференции, программу работы 
конференции и сертификат участника 
конференции.  
 
 

 
 

1. Вопросы религии и медицины в жизни и 
творчестве святителя Луки (В. Ф. Войно-
Ясенецкого). 

2. Методологические и исторические аспекты 
взаимосвязи религии и медицины в современном 
обществе. 

3. Здоровье человека в контексте подходов 
философии, религии и медицины. 

4. Религия и клиническая медицина. 
5. Актуальные проблемы биомедицинской этики в 

современном религиозном дискурсе. 
6. Религия как социально-духовная детерминанта 

индивидуального и общественного здоровья. 
7. Философия религии и медицины: современные 

вызовы. 
 

Для участия в конференции необходимо до 11 мая 
2020 года прислать материалы (тезисы, заявку, 
сканкопию квитанции об оплате) по форме на 
электронную почту: dphbhm@gmail.com и заранее 
подтвердить личное участие в секционных 
заседаниях и необходимость официального 
приглашения. 

Основные направления работы: 



 

 
 

1. К публикации принимаются только тезисы, 
которые оформлены согласно таким 
требованиям: объем 1-3 страницы, формат А-4 с 
полями 2 см (все), шрифт Arial Narrow (без 
вставок другими шрифтами), кегль 11, интервал 
1, формат rtf; список литературы должен быть 
оформлен в соответствии с Национальным 
стандартом Украины “Библиографические 
ссылки. Общие положения и правила 
составления. ДСТУ 8302:2015” или Гарвардским 
стилем (BSI); дополнительные требования: не 
путать дефис и тире, инициалы указывать перед 
фамилией с неразрывным пробелом, 
выравнивание текста по ширине, для 
иллюстративных материалов допускается 
использование Ж К Ч “”, “… “…”...”; ссылки в 
тексте [1, с. 5], [1, 2, 3], [1, с. 5; 2, с. 5] или по 
Гарвардскому стилю. 
 
Ответственность за достоверность фактов, 
ссылок, имен, правильность перевода несет 
автор тезисов. Организаторы могут не 
поддерживать мнение автора и его научных 
убеждений. Публикация может быть отклонена в 
связи с нарушением требований, 
несоответствием указанным направлениям 
работы, грамматическими и стилистическими 
ошибками, отсутствием оплаты или 
несвоевременной отправкой материалов.  
 

Пример оформления тезисов: 
 

НАЗВАНИЕ ТЕЗИСОВ 
 

М. П. Коцюба 
Национальный медицинский университет 

имени А. А. Богомольца, Украина, Киев 
e-mail ... 

 

Текст тезисов .................................................... 
.......................................................................... 
 

Использованная литература 
 

1. ....................................................................... 
2. ....................................................................... 

2. Заявка на участие: 
 

ФИО участника. 
Направление, в котором планируется 
выступление. 
Форма участия: активная (доклад на пленарном 
заседании, устный доклад на секционном 
заседании, нуждаюсь в технических средствах), 
только печать тезисов. 
Должность, ученая степень, ученое звание. 
Адрес и № ближайшей к Вам Новой почты (за 
счет получателя). 
Контактный телефон и эл. ящик. 
Проезд и проживание – за счет участников.  
 
3. Квитанция об оплате организационного 
взноса в размере 250 грн (печать тезисов, 
раздаточный материал, сертификат, кофе-
брейк).  
 
4. Организационный взнос следует перечислять 
 

Получатель:  

Банк получателя: АО КБ “Приватбанк” 
Ф.И.О. Гололобова Екатерина Александровна 
Номер карты: 5168 7573 91  87 2787 

 

5. По желанию материалы выступлений, 
оформленные в виде статьи, могут быть 
опубликованы в спецвыпуске Международного 
многоязычного научно-теоретического издания 
“Идеи: философско списание”, который 
является профильным по философским 
дисциплинам. Статьи, оформленные в 
соответствии с требованиями журнала, 
необходимо направлять на эл. ящик: 
idei.filosofa@gmail.com 
 
 
Телефоны оргкомитета: 
 

Заведующая кафедры – проф. Васильева 
Ирина Васильевна: 096-368-24-45  
 

Секретарь конференции – доц. Гололобова 
Екатерина Александровна: 063-265-65-51

 

 

 
* Конференция включена в проект реестра научных мероприятий Министерства здравоохранения Украины на 2020 год. 

Требования к материалам: 


