
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  

Шановні колеги! 

Запрошуємо Вас до участі у роботі 

Регіональної науково-практичної конференції 

«Компетентнісний підхід у гуманітарній підготовці 

майбутніх фахівців медичної галузі», 

яка відбудеться 11-12 грудня 2018 р.  

в ДВНЗ «Тернопільський державний медичний 

університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України». 

Мета конференції – узагальнення наукових 

досліджень у галузі освіти й медицини, теорії і 

практики упровадження компетентнісного підходу у 

вищій школі, інноваційних методів викладання 

гуманітарних та суспільних дисциплін, обмін досвідом 

та обговорення актуальних проблем  розвитку вищої 

медичної  освіти. 

Робоча мова конференції – українська. 

 

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ РОБОТИ 

КОНФЕРЕНЦІЇ: 
 

1. Розвиток вищої медичної освіти у 

порівняльно-історичній ретроспективі. 

2. Філософські засади гуманітарної підготовки 

майбутніх фахівців медичної галузі. 

3. Педагогічні проблеми змісту навчального 

процесу в контексті інтеграції вищої медичної 

освіти України в європейський освітній 

простір. 

4. Виховання особистості майбутніх фахівців 

медичної галузі у процесі професійної 

підготовки. 

5. Інноваційні технології у методиці викладання 

гуманітарних та суспільних дисциплін. 

6. Теорія і практика упровадження 

компетентнісного підходу у вищій школі. 

7. Формування гуманітарних компетентностей як 

основа професійної культури лікаря   

8. Компетентнісний підхід в умовах 

дистанційного навчання. 

9. Актуальні проблеми та перспективи розвитку 

вищої медичної освіти. 

ВИДАННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ 

До початку конференції будуть опубліковані тези 

доповідей учасників у збірнику матеріалів 

конференції.  

 

ПРАВИЛА ПОДАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 

 

1. До опублікування приймаються праці, які не 

друкувалися раніше. 

2. Матеріали подаються українською мовою. 

3. Матеріали повинні бути підготовлені за 

допомогою редактора MS Word. Аркуш формату 

А4. Поля – 2 см. зі всіх боків. Шрифт Times New 

Roman, кегель – 14, інтервал – 1,5. 

4. Для назв таблиць, підпису рисунків 

використовувати шрифт Times New Roman, 

14 пт., напівжирний. Формули розташовувати по 

центру, нумерацію здійснювати по правому 

краю. При наборі формул використовувати 

вбудований у MS Word редактор формул. Всі 

рисунки повинні бути згруповані як єдиний 

об’єкт. У випадку, коли тези доповіді містять 

шрифти, що відрізняються від Times New 

Roman, необхідно подати їх окремо в 

електронному варіанті.   

5. Обсяг тез не повинен перевищувати 3-ох 

сторінок, включаючи рисунки і таблиці. 

Кількість авторів – не більше трьох. 

Використання ілюстративних матеріалів у тезах 

повинно бути мінімальним. 

6. Загальна схема побудови тез: 

 1-й рядок справа – прізвище, ім’я, по 

батькові (курсив); 

 2-й рядок справа – науковий ступінь, вчене 

звання (курсив); 

 3-й рядок справа – посада, кафедра, установа 

(курсив); 

 5-й рядок посередині – назва тез великими 

літерами (шрифт напівжирний); 

 через рядок відступу друкуються тези 

доповіді. 

7. Посилання на джерело і сторінки в ньому 

подаються у квадратних дужках. Номери джерел 

розділяються крапкою з комою. Наприклад: [1], 

[2, с. 27], [3, с. 49; 4, с. 127-129], [5; 6; 7], 

багатотомне видання [8 (1, с. 160)]. Примітки 

подаються у кінці тез. У реченні крапка 

ставиться після квадратних дужок посилань. 

Список літератури подається наприкінці тез 

бібліографічним списком джерел в алфавітному 

порядку. 

8. Роботи, що не відповідають вимогам і не 

представлені у встановлений термін, а також без 

попередньої оплати, не розглядаються.   

9. Персональне запрошення до участі в роботі 

конференції буде надіслано Вам після отримання 

заявки. 

10. У випадку, якщо особа надіслала тези та 

оплатила організаційний внесок і друк, їй буде 

надіслано збірник матеріалів конференції. 

Просимо дотримуватися усіх зазначених вимог. 

Також просимо заповнити заявку.  

Витрати на проїзд та проживання здійснюються за 

кошти учасників. Просимо самостійно подбати про 

бронювання місць у готелях міста та про квитки на 

зворотну дорогу. 

Подаємо адреси та телефонні номери деяких готелів: 

„ГАЛИЧИНА” – вул. Чумацька, 1, т. (0352)53-35-95; 

(0352)52-43-97. 

„ТЕРНОПІЛЬ” – вул. Замкова, 14, т. (0352)52-42-63; 

(0352)52-43-97. 

Заявку на участь у конференції, електронний 

варіант тез доповіді, а також відскановану 

квитанцію про сплату за публікацію тез 

(shevchenko_tezy, shevchenko_oplata, shevchenko 

_zayavka) просимо надіслати до 15 жовтня 

2018 року на електронні адреси з приміткою «на 

конференцію»: conf_ped@tdmu.edu.ua та 

завантажити в систему Open Conference System за  

https://conference.tdmu.edu.ua/index.php/RNPKHP

MFMH/ 

Прохання до учасників, які бажають взяти 

участь у роботі конференції, завантажити 

тези, квитанцію про оплату (в супровідному 

файлі) на дві вище зазначені ел. адреси.  
 

Місце проведення конференції: м. Тернопіль, 

вул. Cічових Стрільців, 8, бібліотека ТДМУ.  

Телефони для довідок: 

+38 0352 245751 – кафедра педагогіки вищої школи  

та суспільних дисциплін, 

+380968990510 – Мельничук Ірина Миколаївна; 

+380972748493 – Христенко Ольга Мирославівна. 

mailto:conf_ped@tdmu.edu.ua
http://conference.tdmu.edu.ua/
https://conference.tdmu.edu.ua/index.php/RNPKHPMFMH/
https://conference.tdmu.edu.ua/index.php/RNPKHPMFMH/


 

 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК 

Внесок для часткового відшкодування витрат 

на проведення конференції та друк матеріалів 

становить 100 гривень. Кошти витрачається на 

організацію конференції, рецензування матеріалів, 

виготовлення програми конференції, друк збірника тез, 

іншої рекламної продукції. Обсяг 1 стор. 

  

Здійснювати оплату можна за наступними 
банківськими реквізитами:  

Банк одержувача: ПАТ КБ «Приватбанк»,  

Рахунок: 29244825509100,  

ЄДРПОУ: 14360570, 

МФО: 305299, 

Поточний рахунок одержувача: 5168757361047154 

ПІБ одержувача: Касіян Іванна Ярославівна 

Призначення платежу: поповнення карткового 

рахунку Касіян Іванни Ярославівни  

№ 5168757361047154  від ПІБ автора публікації. 

Оплату організаційного внеску можна зробити у 

відділенні будь-якого банку в Україні або через 

термінали самообслуговування. 

Доктори наук можуть публікувати тези доповіді 

безкоштовно (без співавторства). 

Бажаємо усім майбутнім учасникам конференції 

творчого натхнення і цікавих зустрічей! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З А Я В К А 

на участь у роботі Регіональної науково-

практичної конференції  
«Компетентнісний підхід у гуманітарній підготовці 

майбутніх фахівців медичної галузі», 

 
Прізвище_______________________________________ 

Ім’я____________________________________________ 

По батькові _____________________________________ 

Назва організації________________________________ 

Кафедра _______________________________________ 

Посада_________________________________________ 

Науковий ступінь________________________________ 

Вчене звання____________________________________ 

Назва доповіді___________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

Планую виступити з доповіддю (необхідне виділити): 

 на пленарному засіданні (до 15 хв.); 

 на секційному засіданні (до 10 хв.); 

 участь у конференції без доповіді; 

 лише публікація тез доповіді. 

Потреба в житлі: 

 так; 

 ні. 

Координати для зв’язку: 

Поштова адреса _________________________________ 

_______________________________________________ 

Телефон________________________________________ 

Е-mail: ________________________________________ 

_______     __________ 

    Дата         Підпис 

Міністерство охорони здоров’я України 
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний 

університет ім. І. Я. Горбачевського МОЗ 

України» 

 Кафедра педагогіки вищої школи 

та суспільних дисциплін  

 

 

 
 

 

Регіональна  

науково-практична конференція  

«Компетентнісний підхід  

у гуманітарній підготовці майбутніх 
фахівців медичної галузі» 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

11-12 грудня 2018 р. 
 

м. Тернопіль 


