Національна академія державного управління при Президентові України

Інформаційне повідомлення
Шановні колеги!
Запрошуємо вас взяти участь у щорічній Всеукраїнській науково-практичній
конференції за міжнародною участю “Кадрова політика у сфері охорони
здоров’я в умовах загроз національній безпеці України”
Дата проведення: 23 березня 2017 року, 10.00–16.00.
Місце проведення: м. Київ, вул. Пугачова, 12/2, конференц-зал
Мета конференції: обговорення актуальних питань та розроблення
практичних рекомендацій з удосконалення підготовки, перепідготовки та
підвищення кваліфікації керівних кадрів для системи охорони здоров’я в
сучасних умовах загроз національній безпеці України.
До участі в заході запрошені народні депутати України, представники
Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства соціальної політики
України, Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я,
Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика,
Національної академії медичних наук України, представники міжнародних
організацій (ВООЗ, ООН, Світовий банк тощо) громадських організацій у
сфері охорони здоров’я, а також представники органів влади, громадських
об’єднань, медична спільнота, викладачі, аспіранти та докторанти
Національної академії державного управління при Президентові України.
Основні питання для обговорення:
1. Визначити сучасні виклики і проблеми підготовки, перепідготовки та
підвищення кваліфікації керівних кадрів у сфері охорони здоров’я в Україні.
2. Врахувати актуальні питання європейського досвіду з розвитку
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів у сфері
охорони здоров’я.
3. Визначити шляхи удосконалення якості та структури профе

підготовки.
4. Визначити підходи до державного замовлення на підготовку
керівників сфери охорони здоров’я.
5. Визначити стратегії підготовки керівних кадрів для сфери
громадського здоров’я.

Конференція передбачає такі організаційні форми роботи: пленарні
засідання, доповіді, загальне обговорення.

За довідками звертатись:
(044) 455-62-92 кафедра управління охороною суспільного здоров’я
Національної академії державного управління при Президентові
України
ДО ПОЧАТКУ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ ПЛАНУЄТЬСЯ
ВИДАННЯ
ЕЛЕКТРОННОГО
ЗБІРНИКА
ТЕЗ
ДОПОВІДЕЙ
УЧАСНИКІВ.
Друк тез та участь у конференції безкоштовні.
Зміст тез доповіді обов’язково повинен відповідати тематиці
конференції. В іншому випадку тези не розглядаються та авторам не
повертаються.
Тези, заявку та пропозиції до проекту рекомендацій необхідно
надсилати на електронну адресу: healthpolicyua@gmail.com
Контактна особа: Васюк Наталія Олегівна, доцент кафедри управління
охороною суспільного здоров’я Національної академії державного
управління при Президентові України, тел. (044) 455-62-92, моб. 050 4103673
Для участі в конференції необхідно до 17 березня 2017 року
надіслати:
заявку (форма додається),
тези доповіді (вимоги до змісту й оформлення додаються),
пропозиції до проекту рекомендацій.
Публікація матеріалів конференції. Матеріали конференції (тези,
доповіді) планується видати до початку конференції. Редакційна колегія
збірки залишає за собою право рецензування поданих текстів, а також
відхилення тез доповідей, що не відповідають тематиці конференції чи
встановленим вимогам щодо оформлення.
Початок роботи конференції о 10.00 (реєстрація з 9.00).
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ
Матеріали подаються в електронному варіанті у вигляді тез (до 3-х
сторінок), набраних у текстовому редакторі MS Word, шрифт – Times New
Roman, кегель – 13, міжрядковий інтервал – 1,5; поля – 20 мм.
Ініціали, прізвище, науковий ступінь, вчене звання, посада, місце
роботи/навчання із зазначенням кафедри, контактний телефон автора
зазначаються вгорі ліворуч від тексту; далі – назва доповіді (по центру).
Нижче – текст доповіді з абзацним відступом 1,25 см.

Список використаних джерел подається в алфавітному порядку після
тексту. Бібліографічний опис здійснюється відповідно до національного
стандарту ДСТУ ГОСТ 7.1.2006 “Система стандартів з інформації,
бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний
опис. Загальні вимоги та правила складання”.
Вимоги до електронної версії тез:
– назва файлу – прізвище й ім’я учасника конференції латинськими
літерами,
– текст, набраний у редакторі Microsoft Office Word 2003, файл з
розширенням *.doc.
Тези виступів на конференції будуть публікуватись без додаткового
редагування.
Робочі мови: українська, російська, англійська.
До участі в конференції запрошуються вчені, викладачі, керівники
органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, державні
службовці, посадові особи місцевого самоврядування, фахівці системи
охорони здоров’я, докторанти, аспіранти, магістранти, представники
громадських організацій.
ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ
В.В.Степаненко,
кандидат наук з державного управління, доцент,
докторант кафедри економічної політики НАДУ
097 1112233
Інновації в системі підвищення кваліфікації фахівців системи
охорони здоров’я
Інноваційна орієнтація системи підвищення кваліфікації фахівців
системи охорони здоров’я передбачає розвиток професійних якостей…
текст доповіді… [1, с. 25].
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ЗАЯВКА
на участь у щорічній Всеукраїнській науково-практичній конференції за
міжнародною участю “Державне управління людськими ресурсами
у сфері охорони здоров'я в Україні”
Прізвище, ім’я, по батькові
__________________________________________________________________
Науковий ступінь (за наявності)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Вчене звання (за наявності)
__________________________________________________________________
Місце роботи/навчання
__________________________________________________________________
Посада
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Тема доповіді (повідомлення)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Тел.: _________________ мобільний___________________________________
Ел. адреса
__________________________________________________________________
Поштова адреса
__________________________________________________________________
Участь у конференції (підкреслити):
- очна;
- заочна.
Дата

Підпис

