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ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 
 

Запрошуємо Вас взяти участь у 
 

Науково-практичній конференції з міжнародною участю  

«РОЗВИТОК КРАЩИХ ПРАКТИК В ПІДГОТОВЦІ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ»  
 

Конференція внесена до «Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних 

конференцій, які проводитимуться у 2022 році» (№ 186) 

м. Івано-Франківськ, 4 листопада2022 р.  
 

 

ЗАПРОШУЄМО ВЗЯТИ УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ 

ПРАЦІВНИКІВ, АСПІРАНТІВ, ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТНЬО-НАУКОВОГО СТУПЕНЯ 

ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ, РОБОТОДАВЦІВ та інших учасників освітнього процесу. 

 

Всі учасники конференції отримають сертифікат учасника із зазначенням загальної кількості 

академічних годин: 6 год (0,2 кредити ECTS) (відповідно до Постанови КМ України № 800 від 

21.08.2019р. «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних 

працівників»), який можна буде завантажити із сайту Університету за покликанням 

СЕРТИФІКАТИ_КОНФЕРЕНЦІЯ_ДОКТОРИ ФІЛОСОФІЇ . 

 

Попередня реєстрація є обов’язковою за покликанням:  

https://forms.gle/Ux9zgrXQh55bRJiW9 

 

Участі в конференції безкоштовна.  

 

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ: 
1. Втілення європейських і загальносвітових стандартів наукових досліджень і 
дослідницького менеджменту в Україні. 
2. Інституційні і методичні засади діяльності аспірантури, питаннях присудження наукових 
ступенів.  
3. Аналіз європейського досвіду підготовки PhD, зміст та особливості освітньо-наукових 
програм підготовки здобувачів третього рівня вищої освіти.  
4. Проблеми академічної доброчесності, академічної мобільності та публікаційної 
активності у науковому середовищі.  
5. Впровадження нормативної бази з питань підготовки та атестації кадрів вищої 
кваліфікації в Україні. 
6. Роль науково-дослідницьких опорних центрів у процесі підготовки здобувачів третього 
освітньо-наукового рівня вищої освіти. 
7. Педагогіка вищої школи та викладацька практика в системі підготовки докторів 
філософії. 
8. Вибір теми наукового дослідження здобувача: поєднання академічної свободи та 
пріоритетів розвитку фахової науки. 
9. Основні проблеми підготовки молодих учених очима науково-педагогічних працівників, 
здобувачів, стейкхолдерів. 
 
ФОРМА ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДУ – дистанційна. Доповідачі матимуть змогу доповісти 
дистанційно на платформі Microsoft Teams та представити е- постери. 
 
МОВА КОНФЕРЕНЦІЇ: українська та англійська. 

 

https://ifnmu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/rdenina_ifnmu_edu_ua/EsUkKYzgjdxEqx7pJwv2ZREBmzsScfZfStov2a_7qYOJ1w?e=B11vfE
https://forms.gle/Ux9zgrXQh55bRJiW9


ФОРМА УЧАСТІ: усна доповідь, е-постер, публікація тез, вільний слухач. За результатами 

роботи конференції буде видано збірник матеріалів конференції (електронна версія буде 

розміщена на сайті ІФНМУ за покликанням https://ifnmu.edu.ua/uk/diyalnist-

universytetu/konferencii ). 

 

ДЛЯ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ НЕОБХІДНО до 25 жовтня 2022 року заповнити 

реєстраційну форму за покликанням https://forms.gle/Ux9zgrXQh55bRJiW9  та у разі публікації 

тез направити до оргкомітету електронний варіант тез на пошту docphilosophyconf@gmail.com.  
Назва файла – за прізвищем першого автора повністю українською або англійською мовою 

(приклад: Марченко_тези або Marchenko_tez).  

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ:  

1. Приймаються тези, що не були опубліковані раніше.  

2.  Обсяг тез – до 3 сторінок. Формат файлу А4 через 1 інтервал, кеглем 12, 

шрифтом Times New Roman; поля з усіх сторін – 20 мм, у форматі MS Office doc, docx. 

3. Тези подаються українською або англійською мовою. 

4. Структура тез:назва роботи - великими літерами, жирний шрифт, ініціали та 

прізвище автора (авторів) - жирний шрифт, повна назва установи, міста - курсивний шрифт, 

текст тез— звичайний шрифт. 

5.  Оргкомітет не несе відповідальність за наукову достовірність тез. 

 

Електронний збірник матеріалів конференції буде розміщено на сайті Університету за 

покликанням: https://ifnmu.edu.ua/uk/diyalnist-universytetu/konferencii.  

 

ДЛЯ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ В ЯКОСТІ ДОПОВІДАЧА Вам необхідно до 20 жовтня 

2022 року на електронну адресу docphilosophyconf@gmail.com надіслати заявку (в довільній 

формі, в якій обов’язково зазначити ПІБ авторів, науковий ступінь/звання та/або посада, місце 

роботи, електронна адреса, назва доповіді). 

 

ВИМОГИ ДО УСНОЇ ДОПОВІДІ: Тривалість усної доповіді лімітована та не повинна 

перевищувати 15 хвилин  

ВИМОГИ ДО е- ПОСТЕРА: довільна форма у форматі pdf, надсилати на пошту 

docphilosophyconf@gmail.com (приклад: Марченко_постер або Marchenko_post). Е- постери 

будуть опубліковані на сайті Університету за покликанням: https://ifnmu.edu.ua/uk/diyalnist-

universytetu/konferencii.  

 

 

АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ: Україна, м. Івано-Франківськ, вул. Галицька,2. 

Контактні особи:  

З питань організації, наукової програми конференції та доповідей: д.мед.н., професор 

Дмитришин Т.М. – 0678112008. 

З питань публікації тез: к.мед.н., доц. Деніна Р.В., - 0509485244; Голова Товариства молодих 

вчених Сачко А. М. 

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ: м. Івано-Франківськ, вул. Галицька,2. (Центральний корпус Івано-

Франківського національного медичного університету). 

 

ПОЧАТОК КОНФЕРЕНЦІЇ о 9 год. 

 

 

 

 

Будемо раді Вашій участі в конференції! 
 

 
 

(За змінами щодо проведення конференції слідкуйте на сайті ІФНМУ) 
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