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Інформаційне повідомлення 
 

ВЕЛЬМИШАНОВНІ КОЛЕГИ! 
 

Відповідно до затвердженого Міністром охорони здоров’я України і 

Президентом НАМН України «Реєстром з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-

практичних конференцій, які проводитимуться у 2020 році» запрошуємо Вас 

взяти участь у І Міжвузівській науково-практичній конференції з міжнародною 

участю «Актуальні питання підготовки та наукової діяльності магістрів галузі 

знань “Охорона здоров’я”», що відбудеться 24 листопада 2020 року в онлайн 

режимі на платформі Proficonf. Посилання та доступ до ефіру учасники 

отримають напередодні конференції на електронну пошту. 

 
ОРІЄНТОВНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

 Задоволеність магістрів рівнем теоретичної та практичної підготовки. 

 Результати наукових досліджень магістрів. 

 Основні напрямки удосконалення наукових досліджень магістрів \ Практичні 

майстер-класи з проведення наукових досліджень. 

 Наукові комунікації магістрів. 

 Міжнародний досвід наукової діяльності при підготовці магістрів. 
 

Офіційні мови конференції: українська, англійська, польська, німецька. 

 

Умови участі в роботі конференції 
Для участі в конференції необхідно одночасно надіслати в оргкомітет до 14 листопада 

2020 р. на електронну адресу scienceconf.zhmi@gmail.com із поміткою «Конференція 

Житомир 2020»: 

- тези обсягом від 3 до 5 сторінок згідно з вимогами до оформлення тез; 

- заявку за формою, що додається;  

- відскановану копію квитанції про оплату із зазначенням «Оргвнесок» на електронну 

пошту scienceconf.zhmi@gmail.com 

Вартість участі в конференції та публікації тез у збірнику матеріалів конференції 
(електронний варіант) – 200 гривень (кошти на сертифікати, редагування, друк збірника та 

його розсилку в бібліотеки, провідні освітні й наукові установи України). 

 

Поштовий переказ: 10002, м. Житомир, вул. В.Бердичівська, 46/15,  

Житомирський медичний інститут Житомирської обласної ради.  

Отримувач: Ціунчик Олена Василівна (+380639975682) 

 

За результатами проведення конференції планується видання електронного збірника та 

його пересилка авторам на електронні адреси і його розміщення на офіційному сайті 

Ужгородського національного університету та Житомирського медичного інституту. 

Для виступу на конференції необхідно завчасно попередити про своє рішення (до 02 

листопада в заявці) та записати на відео доповідь на 7-10 хвилин. Відео-виступ надіслати на 

нашу пошту scienceconf.zhmi@gmail.com, використовуючи Google диск або інший 

файлообмінник, до 14 листопада. 
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СТРУКТУРА ТЕЗ 

 

- НАЗВА тез по центру рядка ВЕЛИКИМИ літерами ЖИРНИМ шрифтом 

українською мовою; 

- ПРІЗВИЩЕ ІМ’Я ПО БАТЬКОВІ (повністю) автора (авторів) друкуються 

курсивом з нового рядка, під кожним прізвищем кожного зі співавторів – назва організації 

українською мовою; 

 - КЛЮЧОВІ СЛОВА – не менше 5 слів українською мовою 

- ТЕКСТ тез (вирівнювання тексту по ширині); 

- слово «Література» друкується через рядок після основного тексту, далі – список 

літератури, оформлений відповідно до національного стандарту ДСТУ 8302:2015 в 

алфавітному порядку, посилання на літературні джерела обов’язкове. 

- формули і малюнки розташовуються безпосередньо в тексті, формули набираються в 

редакторі «Microsoft Equation», малюнки – в графічних редакторах. 

При оформленні змісту матеріалу радимо дотримуватися такої структури (за 

бажанням). 

Актуальність проблеми. 

Мета дослідження. 

Матеріали та методи. 

Результати та їх обговорення. 

Література. 

Відповідальність за зміст матеріалів несуть автори. Редколегія залишає за собою право 

перевірки поданих тез на наявність плагіату та гарантує авторові захист авторських прав під 

час розгляду. 

 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 
Обсяг тез – 3-5 сторінок формату А 4. Матеріали набираються в редакторі Word – 97-

2003 або в більш пізніх версіях Word для Windows. Параметри сторінок: поля (всі) по 2 см,   

гарнітура – Times New Roman, розмір шрифту –12, міжрядковий інтервал – 1, абзац – 1,25. 

 

 

Адреса оргкомітету: 

Житомирський медичний інститут Житомирської обласної ради. 

вул. В.Бердичівська, 46/15 

м. Житомир, 10002.  

Телефон для довідок: +38(0 412) 43-08-91 

Контактні особи:  Горай Ольга Віцентіївна тел. (067) 798-84-29; 

Мельник Анна Олександрівна тел. (093)306-89-66; 

Ціунчик Олена Василівна тел. (067)971-12-68. 

E-mail: scienceconf.zhmi@gmail.com 

Початок конференції –  24 листопада 2020 року о 10:00. 
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Заявка 

на участь у І Міжвузівській науково-практичній конференції з міжнародною участю 

«Актуальні питання підготовки та наукової діяльності магістрів  

галузі знань “Охорона здоров’я”» 
 

ПІБ ___________________________________________________________________________________ 

Дата народження________________________________________________________________________ 

Місце роботи (організація)________________________________________________________________ 

Науковий ступінь (за наявності)__________________ _________________________________________ 

Вчене звання __(за наявності)_____________________________________________________________ 

Посада ________________________________________________________________________________ 

Поштова адреса (для надсилання сертифіката)_____________Обов’язково !!!!!!___________________ 

Телефон моб.  _________________________________________________________________________ 

E-mail: (персональний) _______Обов’язково!!!!!_____________________________________________ 

Планую (потрібне виділити) Обов’язково!!!!!: 

o виступити з доповіддю (до 7-10 хв.) 

o взяти участь як слухач з публікацією тез 

o взяти участь як слухач без публікації тез 

o обмежитися друкуванням тез 

Тема доповіді або тез:  __________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Е-mail: scienceconf.zhmi@gmail.com 

З повагою 

 Оргкомітет!  
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ДОДАТОК  

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ 

 

 

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ У ВИЩИХ МЕДИЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ 

 

Буркова С.М.  

Житомирський медичний інститут Житомирської обласної ради 

 

   Текст статті за структурою 

Актуальність проблеми 

Мета дослідження 

Матеріали та методи 

Результати та їх обговорення 

Висновки та перспективи подальших досліджень 

Література 
ЛІТЕРАТУРА: 

1. Харківська А. А. Порівняльний аналіз освітніх стандартів деяких країн Європи 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.sportpedagogy.org.ua/html/journal/2008-

12/08khasec.pdf 

2. Рашкевич Ю. М Побудова стандартів вищої освіти та освітніх програм в контексті 

нового Закону України «Про вищу освіту» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://education-

ua.org/  

3. Yousra H. AL Jazairy et al: Factors Affecting Job Satisfaction and Their Correlation with Educational 
Standards among Dental Assistants. Industrial Health. 2014. No. 4. Pp. 324-333, 

https://www.jstage.jst.go.jp/article/indhealth/52/4/52_2014-0005/_article http://doi.org/10.2486/indhealth.2014-0005 

(eng). 
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