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Шановні колеги! 
 

Медичний фаховий коледж Запорізького державного медичного 

університету запрошує педагогічних працівників, студентів, магістрантів, 

аспірантів, а також всю освітянську спільноту, яка цікавиться інноваціями 

медичної освіти, взяти участь у роботі ІІ Всеукраїнської дистанційної науково-

практичної конференції «Інновації медичної освіти: перспективи, виклики 

та можливості», яка відбудеться 23 січня 2023 року за адресою: 69027, 

м. Запоріжжя, вул. Космічна, 2в;  тел. (факс) (061) 224-42-51.  
 

Мета конференції: обговорення актуальних проблем розвитку медичної 

науки та освіти, обмін досвідом наукової та педагогічної діяльності між 

вітчизняними медичними коледжами, залучення здобувачів освіти до 

обговорення світових практик модернізації медичної освіти.  

 

Напрями роботи конференції: 

1. Секція «Незламність медичної освіти під час воєнного стану»  

2. Секція «Інноваційні підходи до здоров'язбереження української нації» 

 



Умови участі у конференції 

 

Форма участі: представлення тез, статей до збірника наукових праць, а 

також доповіді для розміщення на Web-сторінці конференції сайту коледжу. 

Для участі у конференції необхідно до 30 грудня 2022 року надіслати 

електронною поштою на e-mail: zp_med@ukr.net:  

 заявку на участь у роботі конференції (бланк заявки додається); 

 статтю (3-6 стор.) або тези (1-2 стор.) в електронному вигляді у doc- 

форматі; назва файлу – прізвище автора: Ivanova.doc  

Участь безкоштовна! 

Матеріали конференції будуть розміщені на Web-сторінці конференції на 

сайті Медичного коледжу Запорізького державного медичного університету 

https://college.zsmu.edu.ua/p_148.html. Під час роботи конференції надається 

можливість коментувати та обговорювати актуальні питання. Електронну 

версію збірки наукових праць можна буде скачати з сайту. 

 Учасникам конференції електронною поштою будуть надіслані 

сертифікати. 

 

Технічні вимоги до оформлення статті 

1. Робоча мова конференції – українська, англійська. 

2. Формат аркушу А4, текстовий редактор MC Word (розширення doc, 

docx). Орієнтація - книжкова. Міжрядний інтервал - 1,5, абзац - 1,25 см. Поля з 

усіх боків – 2 см. Шрифт – Times New Roman – 14 пт. Сторінки не 

нумеруються. Формули набираються в редакторі MC Equation 3.0. Графічні 

матеріали згруповані й умонтовані до тексту. Без сканування. Всі 

вирівнювання, переноси, форматування робляться за допомогою функціоналу 

програми. 

3. Оформлення матеріалів:  

 на першій сторінці вгорі ліворуч розміщується УДК; 

 назва друкується посередині сторінки прописними літерами жирним 

шрифтом; 

 ім’я та прізвище автора, посада, науковий ступінь – новий рядок 

звичайними літерами напівжирним шрифтом;  

 заклад освіти – новий рядок звичайними літерами жирним шрифтом; 

 місто – новий рядок звичайними літерами напівжирним шрифтом.  

 

4. Ілюстративний матеріал виділяти курсивом без лапок, посилання на нього – 

у круглих дужках. Використовують лише друкарські лапки. Слово «Таблиця» та її 

номер розташовують праворуч (друкують напівжирним шрифтом), а її заголовок – 

по центру (напівжирним шрифтом). Кількість таблиць, схем, малюнків – не більше 

ніж 2. 
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5. Для посилань на джерело цитування використовувати квадратні дужки, 

напр.: [4, с. 17]. 

6. Матеріали друкуються в авторській редакції. За достовірність фактів, 

статистичних даних та іншої інформації відповідальність несе автор. 

Редакційна колегія залишає за собою право на рецензування, редагування, 

скорочення і відхилення тез доповідей або статей.  

7. Матеріали, які не відповідають вимогам оформлення, до друку не 

приймаються. 

 

Зразок оформлення тез або статті: 

 

УДК 

ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ МЕДИЧНОГО ТА 

ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ТОВАРОЗНАВСТВА В УМОВАХ ВОЄННОГО 

ЧАСУ  

Наталія Олексіївна Брагар 

викладач фармацевтичних дисциплін 

Медичний фаховий коледж  

Запорізького державного медичного університету 

м. Запоріжжя 

 

 Текст статті (через рядок);  

 Перелік джерел інформації (через рядок після основного тексту статті; 

великими літерами жирним шрифтом); список джерел оформлюють згідно 

з державним стандартом. 

 

Оргкомітет конференції 

Кілєєва Ольга Павлівна – голова оргкомітету, директор коледжу   

Шкопинська Тетяна Євгенівна  – к.с.-г.н., заст. голови  

Четвертак Тетяна Юріївна – к. пед. н., зав. методичного кабінету, 

електронна пошта для додаткової інформації shafranskaja@ukr.net   
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Додаток 

 

До оргкомітету 

ІІ Всеукраїнської дистанційної 

науково-практичної конференції  

«Інновації медичної освіти: 

перспективи, виклики та 

можливості» 

 

 
 

ЗАЯВКА 

на участь у роботі конференції 

 

ПІБ  

Науковий ступінь  

Наукове звання  

Кваліфікаційна категорія/ 

педагогічне звання 

 

Назва організації  

Посада  

Напрям  

Вид матеріалу (стаття, 

тези, презентація) 

 

Назва   

Контактний телефон  

Email  

Адреса для листування  

 


