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МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
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Мета Конференції
Створення єдиного інформаційного простору для науково-практичної інноваційної
діяльності інженерів, лікарів, біологів, фахівців в галузі інформаційних технологій,
викладачів і науковців вищих навчальних закладів.
Під час Конференції, Ви зможете презентувати свої розробки перед широким
загалом професіоналів, увійти у робочі групи для реалізації інноваційних проектів.
Тематика конференції
1.
2.
3.
4.
5.

Біомедична інженерія.
Біоінженерія і регенеративна медицина.
Біомедична кібернетика.
Фізична терапія, ерготерапія.
Спільні міжнародні та міждисциплінарні проєкти в біомедичній інженерії.

До участі в роботі конференції запрошуються: інженери, фахівці з інформаційних
технологій, лікарі і біологи, викладачі та науковці, докторанти та студенти закладів вищої
освіти.
Робочі мови конференції – українська, англійська.
Участь студентів безкоштовна, реєстрація всіх учасників обов’язкова.
Реєстрація
учасників
здійснюється
за
посиланням
https://forms.gle/NMpCj2i2bsFUW8S86 або згідно з формою, що додається (Додаток 1), яка
надсилається на адресу biomedconf@gmail.com;
1

Остання дата електронної реєстрації - 18 Вартість реєстрації
травня 2020 р.
до 1 травня 2020
З 19 по 21 травня 2020 р. реєстрація за року
місцем проведення конференції
– 200 грн*

Вартість
реєстрації після 1
травня 2020 р
– 300 грн*

*Усі витрати, пов’язані з перебуванням на конференції (проїзд, проживання,
харчування тощо), оплачуються учасниками за власний рахунок або за рахунок
сторони, що відряджає. (для студентів участь безкоштовна!)

-

копію квитанції про сплату орг. внеску (оплата орг. внеску здійснюється виключно
після повідомлення про прийняття доповіді до друку, але не пізніше ніж за 1
тиждень до початку роботи конференції).
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Остання дата подання електронної версії тез доповіді Вартість публікації тез
за адресою biomedconf@gmail.com - 5 квітня 2020 доповіді 200 грн
року
2
Повідомлення про прийняття доповіді до друку
до 15 квітня 2020 р.
3
Повідомлення про внесення доповіді в програму
до 30 квітня 2020 р.
4
Публікація програми і тез конференції
до 15 травня 2020 р.
- доповідь у електронному вигляді, оформлену згідно із вимогами та зразком
(Додатки 2, 3). У доповіді необхідно чітко і послідовно викласти суть доповіді, нові
оригінальні результати, які були отримані авторами;
- копію квитанції про сплату публікації (оплата здійснюється виключно після
повідомлення про прийняття доповіді до друку, але не пізніше ніж 15 травня
2020 р.).
Передбачається видання збірника тез конференції «Інженерні інновації в медицині».
Доповіді, оформлені у вигляді статей, будуть опублікуванні за бажанням автора, у журналі
«Біомедична інженерія і технологія» ( вартість публікації 470 грн.).
Даний інформаційний лист є запрошенням до участі у конференції.
Адреса Оргкомітету Міжнародної науково-практичної конференції «Інженерні інновації
в медицині»:
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря
Сікорського», Факультет біомедичної інженерії, м. Київ, вул. Янгеля, 16/2, 5 поверх,
тел./факс (044) 204-85-74
Координатор конференції: д.м.н., проф. Максименко Віталій Борисович, (тел./факс (044)
204-85-74, e-mail: biomedconf@gmail.com).
Реквізити для грошових переказів:
ГО "ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ БІОМЕДИЧНИХ ІНЖЕНЕРІВ І ТЕХНОЛОГІВ"
ЄДРПОУ 36470347
р/р UA913003460000026009016535601
Банк: ПАТ "АЛЬФА-БАНК" м. Київ
МФО 300346
Призначення платежу:
Безповоротна фінансова допомога (добровільний внесок). Без ПДВ.

Додаток 1
ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ:
Прізвище, ім'я, по-батькові:
Місце роботи:
Посада:
Науковий ступінь, вчене звання:
Форма участі: очна / заочна (обрати):
Тема доповіді (вказати обов’язково):
Замовлення готелю: так/ні (обрати):
Якщо Вам потрібне офіційне запрошення на
конференцію, вкажіть, будь ласка, адресу (поштову
або електронну), на яку буде надіслано запрошення.
Контактні дані:
адреса,
телефон,
мобільний телефон (вказати обов’язково),
e-mail (вказати обов’язково)
ПРИМІТКА. У випадку, коли після надіслання реєстраційної форми виявиться, що Ваша
участь в даній конференції, за тих чи інших обставин, є неможливою, прохання
завчасно повідомити про це оргкомітет!
Додаток 2
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДОПОВІДІ:













Обсяг – 1 сторінка формату А4;
Поля – 20 мм; абзацний відступ 10 мм.
Гарнітура: Times New Roman, розмір шрифту 12, інтервал між рядками – одинарний;
Анотація англійською мовою (до 6 рядків).
Текст рукопису має бути структурованим та містити усі основні частини, характерні для
описання наукового дослідження: вступ (відображає актуальність, формулювання мети
і задач дослідження); основна частина (виклад основного матеріалу дослідження з
описанням ідеї, методу та обґрунтуванням отриманих наукових результатів); висновки
(відображають результати дослідження, їх наукову новизну і практичну значущість,
порівняння з світовими аналогами, перспективи), перелік посилань (до 5 джерел
посилань).
Формули, символи, перемінні, які зустрічаються в тексті, повинні бути набрані як об’єкти
Microsoft Equation. Висота формульних кеглів: змінна – 12 пунктів, індекс – 8, над- і
підіндекс – 8, основний (індексний) математичний символ – 10.
Рисунки і таблиці мають бути чіткими, компактними. Редактори: СorelDraw, Table Editor,
Microsoft Excel, Visio.
Відповідальність за достовірність і оригінальність наданих матеріалів (фактів, цитат,
прізвищ, імен, результатів досліджень тощо) покладається на авторів.
Редакція забезпечує «сліпе» рецензування статей та здійснює перевірку на плагіат.
Статті, що оформлені без дотримання зазначених правил, не розглядаються.

Порядок розміщення матеріалу:
УДК
НАЗВА ДОПОВІДІ (великими літерами, жирно, по центру рядка)
Наступним рядком – прізвища, ініціали авторів по центру рядка.
Наступним рядком – повне найменування організації по центру рядка.

Наступним рядком – поштова адреса, телефон, E-mail організації або авторів.
Наступним рядком – анотація англійською мовою (до 6 рядків).
Через рядок – з абзацу друкувати текст доповіді.
Перелік посилань
Додаток 3
ЗРАЗОК
УДК 004.621
СИСТЕМИ ВИЯВЛЕННЯ МАЛОПОМІТНИХ БІОЛОГІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ
І. І. Іванов, М. А. Сергєєв

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря
Сікорського»
03056, Київ, вул. Янгеля, 16/2, кафедра. ХХХХХХХХ, тел. (ХХХ) ХХХ-ХХ-ХХ,
E-mail: ivanov@kpi.ua. ;
The given work is devoted to the modern developments in the field of microwave devices used
measuring etc. … (до 6 рядків).
Текст доповіді …
Перелік посилань …

