
ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ УЧАСНИКІВ 

Місце проведення конференції: 46400, 

м. Тернопіль, вул. Січових стрільців, 8, 

бібліотека ТНМУ імені І.Я. Горбачевського. 

Проживання в готелях міста Тернополя.  

Оплата проживання і харчування 

здійснюються за рахунок учасника. 

Просимо за 1 місяць до початку 

конференції підтвердити свою участь, за 

2 тижні – вказати дату і час приїзду для 

організації зустрічі. 

 

ТЕЛЕФОНИ ДЛЯ ДОВІДОК 

+3(0352) 43-12-78 – кафедра української мови 

+380673791169 – Вихрущ Анатолій 

Володимирович 

+380677449278 – Стефанишин Катерина 

Любомирівна 

E-mail: ukrmova@tdmu.edu.ua 

Науковий відділ: vonf@tdmu.edu.ua 

 

БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ 

 

Одержувач: 

Тернопільський національний медичний 

університет імені І.Я. Горбачевського 

МОЗ України 

 

Код: 02010830 

р/р 038201720313271003202004491 в 

ДКСУ м. Київ 

 

!!! Відмітка в квитанції: «Оплата за 

тези на конференцію «Мовна комунікація: 

наука, культура, медицина» (прізвище 

автора вказувати обов’язково). 

ЗАЯВКА 

на участь у роботі II Всеукраїнської 

науково-практичної конференції  

«Мовна комунікація: наука, культура, 

медицина» 

 

Прізвище____________________________ 

Ім’я_________________________________ 

По батькові__________________________ 

Науковий ступінь_____________________ 

Вчене звання_________________________ 

Посада______________________________ 

Назва організації_____________________ 

Секція______________________________ 

Назва 

доповіді_____________________________ 

____________________________________

____________________________________ 

Планую виступити з доповіддю 

(необхідне виділити): 

 на пленарному засіданні (до 

15 хв.); 

 на секційному засіданні (до 10 хв.); 

 лише публікація тез доповіді. 

Потреба в житлі: 

 так; 

 ні.: 

Координати для зв’язку: 

Телефон_____________________________ 

E-mail: ______________________________ 

№ відділення «Нової пошти», назва міста 

для отримання збірника _______________ 

____________________________________ 

 

Дата _______                           Підпис_____ 

 

Міністерство охорони здоров’я України 

Тернопільський національний 

медичний університет імені 

І. Я. Горбачевського МОЗ України 

кафедра української мови 

 

 

 

 

II Всеукраїнська 

науково-практична конференція 
 

 

 

 

«МОВНА КОМУНІКАЦІЯ: 

НАУКА, КУЛЬТУРА, МЕДИЦИНА» 

 

 

 

 

4-5 червня 2020 року  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Тернопіль 



Вельмишановні колеги! 

Запрошуємо Вас до участі 

у II Всеукраїнській науково-практичній 

конференції  

«Мовна комунікація: наука, культура, 

медицина», 

яка відбудеться 4-5 червня 2020 року  

в Тернопільському національному медичному 

університет імені І.Я. Горбачевського  

МОЗ України 
Конференція подана у Реєстр з’їздів, конгресів, 

симпозіумів та науково-практичних конференцій, які 

проводитимуться у 2020 році. 

 

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ РОБОТИ 

КОНФЕРЕНЦІЇ: 

 

1. Теоретичні основи мовної комунікації. 

Мовна свідомість. Мовна особистість. Мовна 

особистість медичного працівника. 

2. Функціонування мови. Нормування мови. 

Культура мови. 

3. Медична професійна мова, медична 

комунікація. Інтерпрофесійне та 

інтрапрофесійне спілкування медичних 

працівників. 

4. Міжмовні, міжкультурні контакти. 

5. Література і культура мови. 

6. Методична наука про формування 

комунікативної (мовної) компетенції майбутніх 

медичних працівників. 

7. Питання змісту україномовної компетенції 

іноземних студентів. 

8. Комунікація і розуміння висловлювання. 

9. Деонтологічні аспекти професійного мовного 

спілкування. 

10. Комунікація і текст. Мова 

літературно-поетичного тексту. Ідіостиль 

письменників. Медицина і лікарі в 

художньому тексті.  

Робочі мови конференції: 
українська, англійська, польська. 

 

 

ВИДАННЯ МАТЕРІАЛІВ 

КОНФЕРЕНЦІЇ 

До початку конференції будуть 

опубліковані тези доповідей учасників у 

збірнику «Мовна комунікація: наука, 

культура, медицина. Матеріали 

II Всеукраїнської науково-практичної 

конференції». 

Вартість публікації у збірнику 

матеріалів конференції – 50 грн. за 

сторінку. 

Доктори наук можуть публікувати 

тези доповіді безкоштовно. 

Для своєчасного формування 

програми та друкування матеріалів 

конференції необхідно до 1 травня 

2020 року надіслати до оргкомітету тези, 

заявку на участь у конференції та копію 

квитанції про переказ коштів 

(zevako_tezy, zevako_zayavka, 

zevako_oplata). 

Опублікувати матеріали на 

конференцію можна через систему 

OPEN CONFERENCE SYSTEMS за 

посиланням 

http://conference.tdmu.edu.ua 

Інструкція щодо подачі матеріалів 

та участі в науковій конференції 

https://docs.google.com/document/d/1CCV

1c4-

frOf9Fm8D5RbsLVB9YAR7p_QbnBX9B

KCputM/edit  

або на електронну адресу 

ukrmova@tdmu.edu.ua 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 

1. До публікації приймаються праці, 

які не друкувалися раніше. 

2. Обсяг – 3 сторінки. 

3. Матеріали повинні бути 

підготовлені за допомогою редактора MS 

Word. Аркуш формату А4. Шрифт – Times 

New Roman, кегль 14; інтервал – 1,5; 

переноси відсутні. Абзац – 1, 25 см; поля з 

усіх боків – 2 см; сторінки не 

нумеруються. 

4. Структура тез: 

 прізвище та ініціали автора 

(справа, шрифт напівжирний); 

 назва організації / установи 

(справа, курсив); 

 назва теми великими літерами (по 

центру, шрифт напівжирний); 

 через рядок відступу – текст; 

 наприкінці через рядок відступу – 

література в алфавітному порядку 

відповідно до вимог ДСТУ 2015. 

5. Посилання на джерело і сторінки в 

ньому подаються у квадратних дужках 

через кому [1, с. 10], номери джерел – 

через крапку з комою [1; 2; 4]. 

6. Роботи, що не відповідають 

вимогам, не надіслані у встановлений 

термін чи без оплати, розглядатися не 

будуть. 

http://conference.tdmu.edu.ua/
https://docs.google.com/document/d/1CCV1c4-frOf9Fm8D5RbsLVB9YAR7p_QbnBX9BKCputM/edit
https://docs.google.com/document/d/1CCV1c4-frOf9Fm8D5RbsLVB9YAR7p_QbnBX9BKCputM/edit
https://docs.google.com/document/d/1CCV1c4-frOf9Fm8D5RbsLVB9YAR7p_QbnBX9BKCputM/edit
https://docs.google.com/document/d/1CCV1c4-frOf9Fm8D5RbsLVB9YAR7p_QbnBX9BKCputM/edit

