
Вельмишановні колеги! 
 

         Маємо честь запросити Вас взяти участь у роботі Науково-практичної 

конференції з міжнародною участю «Актуальні питання підвищення якості 

освітнього процесу», яка відбудеться 24 вересня 2021 року на базі Івано-

Франківського національного медичного університету (Навчально-

реабілітаційний центр ІФНМУ, м. Яремче, вул. Свободи, 367) за участі науково-

педагогічних працівників закладів вищої освіти України, Опольської 

політехніки (Польща), Опольського Університету (Польща), Uniwersytet Opolski 

Wydział Nauk o Zdrowiu (Польща), Університету ім. Павла Йозефа Шафарика в 

Кошицях (Словакія), Карлового Університету (Чехія),  Литовського 

Університету наук здоров’я (Литва), Тартуського університету (Естонія), 

Університет Вармії та Мазури в Ольштині (Польща). 

         Конференція включена до Реєстру зʼїздів, конгресів, симпозіумів та науково-

практичних конференцій, які проводитимуться в 2021 року в Україні (Затверджено 

МОЗ України, НАМН України 24.12.2020р.). 
 

Тематика основних напрямків конференції: 

1. Інноваційні та дистанційні технології у сучасній освіті. 

2. Компетентнісний підхід у підготовці сучасного фахівця на додипломному та 

післядипломному етапах. 

3. Система управління якістю освітнього процесу. 

4. Міжнародні освітні проекти (Erasmus+, тощо) у формуванні сучасного 

фахівця.  

5. Підходи до вдосконалення фахової майстерності викладача. 
 

Організаційний комітет конференції: 

Ерстенюк Г.М. голова організаційного комітету конференції, перший 

проректор ІФНМУ 

Вакалюк І.П. 

Яцишин Р.І. 

заступник голови, проректор з наукової роботи ІФНМУ 

заступник голови, декан медичного факультету 

Голуб В.В. відповідальний за збір тез, формування та підготовку збірника 

тез конференції, керівник навчального відділу ІФНМУ 

Капечук В.В. відповідальний за інформування професорсько-викладацького 

складу, зал, реєстрацію учасників конференції, начальник 

відділу ЄКТС та моніторингу якості освіти ІФНМУ 

Бекіш В.Б. відповідальний за друкування програми, сертифікатів та 

збірника конференції, начальник видавничого відділу 

Грушевський  Р.Є. відповідальний за інформаційне оформлення та технічне 

забезпечення  аудіо- та відеосупроводу конференції, начальник 

відділу інформаційно-аналітичного забезпечення ІФНМУ 

Козовий Р.В. відповідальний за міжнародну співпрацю, професор кафедри 

медичної біології та медичної генетики ІФНМУ 
Адреса оргкомітету: Івано-Франківський національний медичний університет,                     

м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 2, 76018.                                               

 

  

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ 

 ІВАНО–ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

Науково-практична конференція з міжнародною участю 

«Актуальні питання підвищення якості освітнього 

процесу» 
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                                                  24 вересня 2021 року 

                                                            м. Яремче 

 



 

Контактні телефони: 

  роб. тел. (0342) 53-32-95 - проф. Ерстенюк Ганна Михайлівна 

  роб. тел. (0342) 53-03-15, моб. 0982295022  - Голуб Володимир Васильович 

  роб. тел. (0342) 53-01-87, моб. 0972687978 - доц. Капечук Василь Васильович  

  моб. тел. +380504338338 – проф. Козовий Руслан Васильович 

       

Місце проведення:  

Навчально-реабілітаційний центр Івано-Франківського національного 

медичного університету, м. Яремче, вул. Свободи, 367  

     

Робочі мови конференції: українська, англійська. 

 

Тези доповідей будуть опубліковані у матеріалах конференції. 

Кінцевий термін подання тез – 10.09.2021 року. 

Вартість участі в конференції 50 грн. 

 

Електронний варіант тез, реєстраційна форма, а також скан-копія чеку про сплату 

вартості участі з прізвищем першого автора надсилається до 10 вересня 2021 року 

на е-mail: sciencemeeting@ifnmu.edu.ua, а оригінал тез та супровідний лист 

на бланку установи надсилаються за адресою: керівнику навчального відділу       

Голубу В.В., вул. Галицька, 2, м. Івано-Франківськ, 76018  

 

Розрахункові реквізити: 

Івано-Франківський національний медичний університет 

КОД ЄДРПОУ 02010758   

Банк отримувача Держказначейська служба України, м. Київ 

МФО 820172 

р/р UA488201720313291005201004289 

Свідоцтво № 100202196 

ІПН 02010750915 
  із зазначенням «за участь в конференції від Прізвище І.Б. першого автора» 
 

Вимоги до оформлення тез доповідей: 
 
1. Робота повинна мати такі складові частини: УДК, назва роботи (великими 
буквами), ініціали та прізвища авторів, повна назва структурного підрозділу, 
кафедри та навчального закладу. 
2. Текст друкується з одного боку стандартного аркуша формату А4 через 1,5 
інтервали (28-30 рядків на сторінці), кегль 14 (загалом 1800-1900 знаків на 
сторінці) обсягом до 2-х сторінок у 2-х примірниках. Поля з кожної сторони – по 
20 мм. 
3. Під текстом – підписи авторів. Пропустивши кілька інтервалів, вказати 
науковий ступінь і вчене звання доповідача, прізвище, ім’я, по-батькові, телефон 
(бажано мобільний), E-mail (якщо є). 
 
 

 
 
4. Матеріали обов’язково повинні бути поданими на е-mail: 
sciencemeeting@ifnmu.edu.ua в редакторі Microsoft Office Word в форматі *.doc 
або  *.rtf. Таблиці  друкувати в редакторі «Microsoft Office Word»,  графіки -  
«Microsoft Office Excel», формули – «MS Equation», малюнки та графічні файли з 
розширенням *.jpeg. Все це записувати окремими файлами. 
5. Назва файлу повинна відповідати прізвищу першого автора. 

 
Матеріали, що не відповідають вимогам оформлення, розглядатися не будуть. 

 
 
 
 

Анкета учасника конференції 
 

Прізвище_____________________________________________________________ 
Ім’я _________________________________________________________________ 
По-батькові __________________________________________________________ 
Науковий ступінь _____________________________________________________ 
Вчене звання _________________________________________________________ 
Посада ______________________________________________________________ 
Назва організації /установи _____________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________  
Електронна адреса для листування _____________________________________ 
Контактний телефон ___________________________________________________  
 
Форма участі у конференції: 
• усна доповідь;  
• стендова доповідь; 
• тільки публікація;  
• вільний слухач 
Назва тез доповіді _____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
Відомості про співавторів (ПІБ, місце роботи, посада, науковий ступінь, вчене 
звання) _________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
  
 

. 


