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Всеукраїнська науковопрактична конференція
«Сучасні проблеми
охорони здоров’я: освітні
технології, наука,
практика»
30 листопада 2021 року

Київ – 2021

Наукові повідомлення учасників можуть
вважатися як тези, які будуть надруковані у
збірнику матеріалів конференції.
Вимоги до оформлення:
1. Матеріали подаються у електронному
варіанті у форматі doc, редактор Microsoft Word
2. Доповідь
повинна
містити
результати
глибокого самостійного дослідження, тези –
грамотно написані та охайно оформлені
3. Обсяг тез – до 5-ти сторінок при форматі
сторінки А4 (297х210мм), орієнтація – книжкова
4. Поля: верхнє, нижнє та праве – 15 мм, ліве 20 мм
5. Шрифт – Times New Roman, кегль – 14,
міжрядковий інтервал – 1,5, стиль – Normal
6. Перший рядок – прізвище та ініціали автора
(шрифт напівжирний курсив, вирівняний по центру)
7. Другий рядок – (шрифт курсив, вирівняний
по центру) науковий ступінь, вчене звання,
посада, навчальний заклад (міжрядковий
інтервал – 1,5)
8. Наступний абзац – назва доповіді (шрифт
напівжирний всі прописні, вирівняний по
центру)
9. Далі йде текст тез, вирівняний за шириною з
відступом зліва 10 мм
10. До
наукових
повідомлень
аспірантів,
здобувачів і студентів додається рецензія
наукового керівника або витяг з протоколу
засідання кафедри про рекомендацію до друку.

Організаційний комітет конференції:
Голова оргкомітету:
Хачатурян Х.В. – президент КиМУ
Члени оргкомітету:
Шумигора Л.І. – віце-президент КиМУ
Мартиненко С. М. – проректор з науковопедагогічної роботи
Асланян С.А. – проректор з питань медичної
освіти
Данченко Т. В. – проректор з навчальновиховної роботи
Рудаківська
С.В.
–
проректор
з
доуніверситетської підготовки
Тіменко І.В. – проректор з міжнародної
діяльності
Павловська М.О.
– директор
Навчальнонаукового медичного інституту
Трінус К.Ф. – заступник директора Навчальнонаукового медичного інституту
Азаров О.І. – заступник директора Навчальнонаукового медичного інституту
Шостак Л.Г. – декан фармацевтичного
факультету
Ступницький Р.М. – декан стоматологічного
факультету
Дроздова І.В. – завідувач кафедри клінічних
дисциплін та медсестринства
Гірін Л.В. – завідувач кафедри загальної медицини
Гетало
О.В.
–
заступник
декана
фармацевтичного факультету
Семенів Д.В. – завідувач кафедри фармації,
технології
ліків,
та
фармацевтичного
менеджменту
Шупяцький
І.М.
–
заступник
декана
стоматологічного факультету
Моложанов
І.О.
–
завідувач
кафедри
стоматології

Шановні колеги !
Запрошуємо Вас 30 листопада 2021 року
взяти участь у роботі
Всеукраїнської науково-практичної
конференції на тему:
«Сучасні проблеми охорони здоров’я: освітні
технології, наука, практика»,
яка відбудеться
в онлайн форматі на базі Київського
міжнародного університету
за адресою: м. Київ, вул. Львівська, 49
Робочі мови:
українська, російська, англійська
Тематичні напрями роботи конференції
• Сучасний стан і перспективи розвитку
медичної освіти в Україні
• Нормативно-правові
засади
організації
управління охороною здоров'я
• Науково-практична та технологічна складові
розвитку медичної галузі в Україні та закордоном
• Професіоналізація фахівців галузі «Охорона
здоров'я» в умовах євроінтеграції
• Професійна підготовка медичних фахівців у
системі змішаного навчання: нова парадигма
• Результати наукових досліджень медичної,
стоматологічної, фармацевтичної галузей
• Інноваційні підходи до фармакотерапії
коронавірусної хвороби
• Особливості підготовки майбутніх фахівців
галузі
«Охорона
здоров'я»
в
умовах
дистанційного навчання

Умови участі
У конференції можуть брати участь науковопедагогічні працівники КиМУ, українських і
зарубіжних
закладів
вищої
освіти,
загальноосвітніх закладів, наукових установ,
аспіранти,
здобувачі
наукового
ступеня,
магістри, студенти, працівники лікувальнопрофілактичних установ, представники ЗМІ, МОН
і МОЗ України.
Форма участі:
дистанційна
(платформа ZOOM)
Порядок подання заявок для участі в
конференції та матеріалів
Для участі необхідно надіслати в форматі
онлайн заявку (форма додається), тему виступу
тези доповіді.

Термін подачі матеріалів, заявок на участь
у конференції до 29 листопада 2021 року
Редакційна колегія:
Павловська М.О.
– директор Навчальнонаукового медичного інституту
Ступницький Р.М. – декан стоматологічного
факультету
Шостак Л.Г. – декан фармацевтичного
факультету
Редакційна колегія залишає за собою право
редагування або відхилення матеріалу, що не
відповідає зазначеним вимогам.

Регламент роботи конференції
30 листопада 2021 року
11.30 – 11.40 – реєстрація учасників
11.40 – 11.50 – відкриття конференції
11.50 – 13.00 – пленарне засідання
13.00 – 13.15 – перерва
13.15 – 14.25 – секційні засідання
14.25 – 14.35 – підбиття підсумків
Зразок заявки
Прізвище ………………………………………………
Ім’я, по-батькові………………………………………
Науковий ступінь……………………………………..
Вчене звання………………………………………......
Посада і місце роботи, навчання (повна назва
організації,закладу)…………………………………
Контактні телефони…………………………..............
E-mail…………………………………………………...
Тема доповіді…………………………………………..
Відомості про наукового керівника:
Прізвище……………………………………………….
Ім’я, по-батькові………………………………………
Посада, науковий ступінь, вчене
звання……………...…………………………....……

Додаткова інформація
Модератор:
Павловська Марина Олександрівна – 096-415-06-81,
Інформаційний центр – 063-935-19-28
E-mail:
info@kymu.edu.uа,
marynatrnnk@gmail.com

