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ВИНИКЛИ ПИТАННЯ –  

ТЕЛЕФОНУЙТЕ ТА ПИШІТЬ: 
 

ФЕДОНЮК Лариса Ярославівна 
0673999143 

Е-mail: fedonyuklj@tdmu.edu.ua 
 

СТРАВСЬКИЙ Ярослав Степанович 
0972849557 

Е-mail: stravskyy@tdmu.edu.ua 
 

ПОДОБІВСЬКИЙ Степан Степанович 

0968010865 

Е-mail: podobivskiy@tdmu.edu.ua 
 

СКИБА Олена Ігорівна 

0975582584 

Е-mail: skyba@tdmu.edu.ua 
 

ФУРКА Ольга Богданівна 

0966212847 

Е-mail: furkaob@tdmu.edu.ua 

 

 

ВЕЛЬМИШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

Маємо честь запросити вас взяти участь у роботі 

Всеукраїнської конференції з міжнародною участю 
 

МЕДИКО-БІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ 

ТА МУЛЬТИДИСЦИПЛІНАРНА 

ІНТЕГРАЦІЯ В КОНЦЕПЦІЇ 

ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ 

 

9-11 квітня 2020 року 
 
 

ПІДПИС ДАТА 

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА-ЗАЯВКА УЧАСНИКА 

 
Заявка на участь у Всеукраїнській конференції 

з міжнародною участю 

“Медико-біологічні аспекти та мультидисциплінарна 

інтеграція в концепції здоров’я людини” 

(9-11 квітня 2020 року) 

 
Прошу зареєструвати мене як учасника конференції. 

 

Прізвище    

Ім′я  

По  батькові                                                                                     

Науковий ступінь    

Вчене звання    

Місце роботи    

 
Посада   

Е-mail   

Контактний телефон   

Форма участі у конференції (підкреслити): 

 усна доповідь та публікація; 

 стендова доповідь та публікація; 

 лише публікація; 

 вільний слухач. 

Технічні засоби презентації (підкреслити): 

 мультимедійний проектор; 

 інтерактивна дошка; 

 інше  . 

Прошу зарезервувати для мене: 

  місць у готелі з «  » по «  » квітня 2020 р.  

(проживання у готелі оплачує учасник конференції). 
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ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ ПЕРЕДБАЧАЄ  

РОЗГЛЯД НАСТУПНИХ ПИТАНЬ: 
 

 

НАПРЯМОК «БІОЛОГІЯ» 
1. Людина – частина природи, взаємозв’язок природи і 
людини. 
2. Фундаментальні та прикладні дослідження в біології 
та екології. 
3. Здоров’я людини як медико-біологічна, екологічна та 
соціально-економічна складова. 
4. Екологічна компетентність як стратегія здоров’я та 

збережувальної поведінки в навколишньому середовищі. 

5. Актуальні проблеми природозаповідних територій в 

умовах глобальних екологічних та соціальних змін у 

Європі та в Україні. 

6. Раціональне природокористування у третьому 

тисячолітті: наукові пошуки. 

7. Розвиток експериментальної біотехнології та генної 

інженерії в контексті збереження здоров’я людини.  
 

 

НАПРЯМОК «МЕДИЦИНА» 

1. Актуальні аспекти патології людини в умовах 

глобальної екологічної кризи. 

2. Регіональні медико-екологічні проблеми та шляхи їх 

вирішення. 

3. Актуальні проблеми морфології в практичній 

медицині. 

4. Роль сучасних методів у дослідженні структурної 

організації тканин і органів. 

5. Морфо-функціональний стан тканин і органів людини 

за умов норми та патології. 

6. Індивідуальна анатомічна мінливість органів і систем 

людини та її значення для практичної медицини. 

7. Теоретичні та клінічні перспективи вікової анатомії. 
 

 

НАПРЯМОК «ПЕДАГОГІКА» 

1. Вклад вчених у розвиток медичних, біологічних, 

педагогічних науки в Україні та інших країнах світу. 

2. Методика викладання медико-біологічних дисциплін у 

навчальних закладах вищої освіти. 

3. Сучасні підходи до створення 

здоров’язбережувального освітнього середовища в 

закладі освіти. 

4. Навчальні музеї та їх роль у навчально-виховній і 

науковій діяльності кафедр. 

5. Роль викладача у підготовці фахівців медичної галузі. 

6. Співпраця навчальних закладів України та країн 

Європи та її роль у підвищенні ефективності підготовки 

спеціалістів міжнародного рівня. 

7. Роль освітніх технологій у збереженні здоров’я. 
 

 

 

ДЕНЬ І.   

Передбачає формат проведення: 

лекторій «Європейські виміри сталого розвитку». 

 

ДЕНЬ ІІ. 

Передбачає формат проведення: 

круглий стіл «Прикладні  аспекти морфології: 

здобутки, проблеми, перспективи», присвячений  80-

річчю з дня народження професора Я. І. Федонюка. 

 

ДЕНЬ ІІІ. 

Передбачає формат проведення: 

педагогічний тренінг «Теоретико-методологічні 

основи педагогіки здоров’я». 

 

 

ФОРМИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ: 

 усна доповідь та публікація; 

 стендова доповідь та публікація; 

 лише публікація; 

 вільний слухач. 

 

ОФІЦІЙНІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

 українська; 

 англійська; 

 російська. 

 

РЕГЛАМЕНТ ДОПОВІДІ: 

 усна – до 15 хв.; 

 стендова – до 5 хв.; 

 виступ в обговоренні – до 3 хв. 

 

Оргкомітет забезпечує доповідача мультимедійним 

проектором, інтерактивною дошкою та 

відеосистемою. 

 
ФОРМИ ПУБЛІКАЦІЇ: 

наукові доробки будуть опубліковані у вигляді тез у 

збірнику матеріалів конференції. 

 

Конференція подана в реєстр з’їздів, конгресів, 

симпозіумів і науково-практичних конференцій 

МОЗ України та МОН України 

 
Інформація з питань конференції розміщена 

в системі Open Conference System на сайті 

http://conference.tdmu.edu.ua/ 

 

СТРУКТУРА ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ: 

УДК 
 

назва роботи (великими літерами) 
 

ініціали та прізвище авторів 
 

повна назва установи 
 

е-mail 
 

текст 
 

Кожен із цих розділів потрібно виділити абзацним 

відступом. 

У тезах висвітлюються нові, попередньо не 

опубліковані, наукові результати. 

Тези друкуються українською, російською або 

англійською мовами. Обсяг тез до 4 сторінок. Друкувати 

через 1,5 інтервал шрифтом Times New Roman (кегль – 14 

пт.) без переносів у редакторі MICROSOFT WORD 97 на 

папері формату А4. Відступ абзацу – 1,25 см. Розмір полів 

аркуша – зверху, знизу, зліва, справа – по 2,5 см. 

Тези повинні супроводжуватись рекомендаціями 

для друку та підписом керівника. Під текстом обов’язкові 

підписи авторів із зазначенням, що дана робота раніше не 

подавалась до друку в інші видання. 

 

Матеріали, які не відповідатимуть зазначеним вище 

вимогам, публікуватися не будуть. 

 

Вартість публікації тез 120 грн / стор. 

 

Надсилати кошти за публікацію 

На картковий рахунок: UA853052990000026206743457579 

банк-одержувач: АТ КБ «Приватбанк» 

ЄДРПОУ одержувача 3087100806 

Отримувач: Фурка Ольга Богданівна 

 

ТЕРМІН ПОДАЧІ МАТЕРІАЛІВ 

– до 15 лютого 2020 року 

 

Електронну версію тез, реєстраційну картку-заявку 

учасника та сканований чек про оплату прохання 

завантажити в систему Open Сonference System.  

Бісовська Тетяна Олегівна, (0352) 52-04-79, 

Скиба Олена Ігорівна, skyba@tdmu.edu.ua. 

 

Інструкція для заповнення матеріалів: 

http://docs.google.com.document/d/ICCVIc4fiOt9Fm8D

5RbsI.VB9Y7pQbnBX9BKCputM/edit. 
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