
 1 

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ 

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

«ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» 

 

Н  А  К  А  З 

 

14.04.2016 р.                       м. Івано-Франківськ                                    № 407-д 

 

Про проведення науково-методичної 

конференції з міжнародною участю  

«Досвід впровадження Європейської  

кредитно-трансферної  системи у  

вищих навчальних закладах  

Прикарпаття  III-IV рівнів  

акредитації» 

 

Відповідно рішення Центральної методичної комісії Івано-Франківського 

національного медичного університету з метою подальшої реалізації реформи 

вищої освіти в Україні, обміну досвідом та підведення підсумків щодо реалізації 

положень Європейської кредитно-трансферної  системи, впровадження сучасних 

інноваційних технологій в навчальний процес  
 

          Н А К А З У Ю: 
 

1. Провести 20 травня 2016 року науково-методичну конференцію з 

міжнародною участю «Досвід впровадження Європейської кредитно-

трансферної системи у вищих навчальних закладах Прикарпаття III-IV рівнів 

акредитації»  на виробничо-навчально-рекреаційній базі Івано-Франківського 

національного медичного університету (м. Яремче, вул. Свободи, 367) з участю 

науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів Прикарпаття ІІІ-

ІУ рівнів акредитації та представників медичного коледжу (м.Ополє, Польша).  
 

1. На конференції розглянути актуальні проблеми підготовки фахівців 

у вищих навчальних закладах згідно додатку 1. 
 

2. Затвердити склад організаційного комітету конференції (додаток 2). 
 

3. Організаційному комітету конференції довести до відома 

професорсько-викладацького складу навчальних закладів інформацію щодо 

проведення конференції та вимоги до оформлення тез доповідей та статей для 

публікації в збірнику матеріалів конференції та науковому журналі 

«Прикарпатський вісник НТШ «Пульс».  

Вимоги до публікації статей представлені на сайті журналу 

http://pvntsh.nung.edu.ua/ .  Термін подання тез та статей – до 25 квітня 2016 року. 
 

http://pvntsh.nung.edu.ua/
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4. Начальнику видавничому відділу Бекішу В.Б. видати Матеріали  

конференції у вигляді збірника конференції в кількості, що відповідає числу 

поданих робіт. 

 

5. Участь професорсько-викладацького складу університету в роботі 

конференції зарахувати до університетського рейтингу кафедр. 
 

7. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 
                Ректор                                         М. М. Рожко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО: 
 

Перший проректор                                                Г.М. Ерстенюк 
 

В.о. головного бухгалтера                  О.М. Карпінець 
 

Начальник юридичного відділу            О. Я. Сорока 
 

Начальник економічного відділу                         Л. А. Тимощук 
 

Начальник відділу ECTS та  

моніторингу якості освіти                                     В.В. Капечук 

 

Начальник навчального відділу                            М. О. Іванців 
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Додаток 1 

 

До наказу ІФНМУ  

від «___» ________  2016 р. 

№____  

 

 

 

 

Перелік питань, які розглядатимуться 

на науково-методичній конференції з міжнародною участю 

«Досвід впровадження Європейської кредитно-трансферної  системи  

у вищих навчальних закладах України III-IV рівнів акредитації» 

 

 

1. Особливості гуманітарної та соціально-економічної, природничо-

наукової та професійної підготовки студентів в умовах європейської. кредитно-

трансферної  системи. 

 

2. Розвиток клінічного мислення у студентів-медиків. Досвід 

запровадження проекту MUMEENA в навчальний процес. 

 

3. Розвиток дослідницьких навичок, інноваційні методи в підготовці 

фахівців. 

 

4. Досвід та проблеми в організації самостійної позааудиторної роботи 

студентів. 

 

5. Досвід удосконалення післядипломної підготовки спеціалістів. 
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             Додаток 2 

 

До наказу ІФНМУ  

від «___» ________  2016 р. 

№____ 
 

 

Склад 

 організаційного комітету конференції 

 

Ерстенюк Г. М. – голова організаційного комітету конференції, перший  

проректор ІФНМУ 

Мізюк М. І.   – заступник голови, відповідальний за організацію  та 

проведення конференції, завідувач кафедри гігієни та 

екології ІФНМУ  

Іванців М. О. – відповідальний за збір тез, формування та підготовку 

до друку збірника тез конференції, начальник 

навчального відділу ІФНМУ 

Капечук В. В. – відповідальний за інформування професорсько-

викладацького складу, зал, реєстрацію учасників 

конференції, начальник відділу ECTС та моніторингу 

якості освіти 

Бекіш В. Б. – відповідальний за друкування запрошення, програми 

та збірника конференції, начальник видавничого 

відділу 

Сенчій В. М. –  відповідальний за інформаційне оформлення та 

технічне забезпечення  аудіо- та відеосупроводу 

конференції, начальник відділу інформаційно- 

аналітичного забезпечення 
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Додаток 3 

До наказу ІФНМУ №____  

від «___» ________  2016 р. 

 

 

Вимоги до оформлення тез доповідей 

науково-методичної з міжнародною участю 

«Досвід впровадження Європейської кредитно-трансферної  системи  

у вищих навчальних закладах України III-IV рівнів акредитації» 

 

Під час підготовки тез необхідно дотримуватись таких вимог: 

1. Робота повинна мати такі складові частини: УДК, назва роботи 

(великими буквами), ініціали та прізвища авторів, повна назва 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 компакт-диску (CD-

R, CD-RW) в редакторі Microsoft Office Word 2003 в форматі *.doc або  *.rtf. 

Таблиці  друкувати в редакторі «Microsoft Office Word 2003»,  графіки -  

«Microsoft Office Excel 2003», формули – «MS Equation», малюнки та графічні 

файли з розширенням *.jpeg. Все це записувати окремими файлами. 
 

5. Назва файлу повинна відповідати прізвищу першого автора. 
 

6. Вартість публікацій у збірнику тез – 30 грн. Вартість однієї друкованої 

сторінки статті - 30 грн., для професорсько-викладацького складу ІФНМУ – 25 

грн., для членів осередку НТШ в ІФНМУ та аспірантів університету – 

безкоштовно. Квитанцію про оплату подавати разом з матеріалами  начальнику 

навчального відділу Іванціву М.О. 

 

 

 

 
Розрахункові реквізити:  

Громадська організація «Фонд розвитку ІФНМУ» 

КОД ЄДРПОУ 37582486   

Р/р 26003300979749 

у ТВБВ №10008/0143 м. Івано-Франківська 

філії Івано-Франківського обласного управління АТ «Ощадбанк» 

МФО 336503 

із зазначенням «за матеріали конференції» 

 


