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III Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція з 

міжнародною участю 
 

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН В МЕДИЧНІЙ ОСВІТІ 

18 березня 2022 року 

 

Напрямки роботи конференції: 

1. Теоретично-методологічні та психолого-педагогічні аспекти навчання 

природничих дисциплін в закладах вищої освіти. 

2. Інновації в медицині на основі досягнень природничих наук.   

3. Застосування інформаційно-комунікаційних, комп’ютерних технологій та 

засобів навчання в закладах вищої медичної освіти. 

4. Сучасні підходи до навчального процесу з використанням дистанційного, 

змішаного навчання у закладах освіти медичного та природничого профілю. 

5. Правові та суспільно-гуманітарні концепції навчання. 

6. Наукові дослідження, спрямовані на покращення якості життя та здоров’я. 

7. Особливості застосування спеціальних знань під час проведення експертних 

досліджень. 

Робочі мови конференції 

Українська, англійська, польська. 

Алгоритм участі в конференції: 

1) Заповнити заявку на участь у конференції (за зразком нижче). 

2) Оформити тези доповідей (відповідно до вимог та за зразком нижче). 

3) Надіслати тези доповідей та заявку на e-mail: confdnmu.2022@gmail.com 

4) Отримати повідомлення про прийняття тез доповідей та оплатити 

організаційний внесок.  

5) Надіслати чек оплати на e-mail із зазначенням прізвища автора (ів): 

confdnmu.2022@gmail.com 
6) 10.03.2022 – 18.03.2022 прийняти активну участь в он-лайн обговоренні 

матеріалів конференції (http://rcf-ptu.in.ua) 

7) 18.03.2022 о 10.00 приєднатися до он-лайн трансляції виступів учасників 

конференції (посилання буде надіслане авторам на на e-mail 18.03.2022). 

Вимоги до рукописів 

Приймаються лише матеріали, що відповідають тематиці конференції. 

Матеріали публікуються у авторській редакції. Обсяг тез 1-3 сторінки. Кількість 

авторів в одній публікації – не більше трьох осіб. Унікальність статті має бути 

не менше 75 %. 

Матеріали студентів приймаються лише у співавторстві з науковим 

керівником. 

Матеріали конференції та сертифікати 

Матеріали конференції будуть розміщені у електронній збірці, що буде 

мати ISBN.  

Збірник матеріалів конференції, програма та електронна версія 

сертифікатів учасників конференція буде доступна на сайті оргкомітету 

конференції: http://rcf-ptu.in.ua 

Організаційний внесок участі в конференції складає 100 грн.  

Оплату здійснювати на рахунок: 

Universal Bank Monobank 

Поповнення карткового рахунку № 4441 1144 6439 0457  

(Новіцька Світлана Сергіївна) 

Призначення платежу: оплата за тези доповідей ПІБ  

(обов’язково вказати прізвище автора). 

 

 

http://rcf-ptu.in.ua/
http://rcf-ptu.in.ua/


Важливі дати 

01.01.2022 – початок реєстрації та подання матеріалів; 

10.03.2022 – завершення реєстрації  та подання матеріалів;   

10.03.2022 – 18.03.2022 – он-лайн обговорення матеріалів конференції 

(http://rcf-ptu.in.ua); 

18.03.2022 – проведення конференції в он-лайн режимі, відкритий доступ 

до збірки праць, програми та електронних сертифікатів учасників 

конференції на сайті оргкомітету: http://rcf-ptu.in.ua. 

 

Контакти оргкомітету 

Донецький національний медичний університет 

м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна 1, 

Кафедра фундаментальних дисциплін (каб. 313 та 322) 

e-mail: confdnmu.2022@gmail.com 

Контактні телефони: 

+380969101850 Пилипенко Олена Олексіївна  

+380952272875 Новіцька Світлана Сергіївна 

 

Вимоги до оформлення тез 

 набір в редакторі Word;  

 збереження у форматі .doc;  

 тип шрифту – Times New Roman; кегль – 14; міжрядковий інтервал – 1.5; 

 формат А4;  

 поля: зліва – 30 мм; праворуч – 25 мм; знизу і зверху – 20 мм; 

 від 1 до 3 сторінок. 

 
 

 

 

 

Зразок тез доповідей 
 

Донецький національний медичний університет 

Новіцька Світлана Сергіївна 

 ІНТЕГРОВАНА СИСТЕМА ПРОТОННОЇ ТЕРАПІЇ – LIGHT 

 

 Текст тез … (обґрунтування актуальності проблеми; виклад 

основного матеріалу; висновки з дослідження) 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ  

оформляється з урахуванням Національного стандарту України  

ДСТУ 8302:2015  
 

 

 

 

 

Шаблон заявки 
 

Заявка учасника III Всеукраїнської науково-практичної інтернет-

конференції з міжнародною участю 

«СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПРИРОДНИЧИХ 

ДИСЦИПЛІН В МЕДИЧНІЙ ОСВІТІ» 

 

Прізвище, ім’я, по батькові  

Науковий ступінь  

Вчене звання  

Організація, заклад вищої освіти  

Посада  

Тема доповіді  

Секція №  

Мобільний телефон  

E-mail  

 

http://rcf-ptu.in.ua/

