
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 
 

Шановні колеги! 
 

22-24 вересня 2021 року Тернопільським 
національним медичним університетом імені 
І.Я. Горбачевського МОЗ України спільно з 
Акконським Гуманітарним Університетом 
Берліну буде проведено ІІІ науковий 
симпозіум з міжнародною участю 
«Громадське здоров’я в глобальному та 
регіональному просторі – виклики в умовах 
пандемії COVID-19 та перспективи 
розвитку» на базі медичного університету.  

 

З огляду на епідеміологічну ситуацію в 
Україні при продовженні карантину восени 
2021 р. конференцію планується провести 

дистанційно в online режимі. 
 

ОСНОВНІ НАУКОВІ НАПРЯМИ 
СИМПОЗІУМУ 

1. Громадське здоров’я в Україні і світовому 
масштабі в умовах пандемії COVID-19 – 
сучасні виклики і перспективи розвитку. 
ГЗУСМУПКСВПР 

2. Наукове підґрунтя для формування 
стратегічних рішень в галузі громадського 
здоров’я.   НПФСРГГЗ 

3. Освітня діяльність в сфері громадського 
здоров’я в умовах пандемії COVID-19 та 
підготовка фахівців громадського здоров’я.  
ОДСГЗУПКПФГЗ 

4. Глобальні виклики для здоров’я. Як 
змінюються підходи до формування 
політики здоров’я.   ГВЗЯЗПФПЗ 

5. Концепція здорового способу життя і 
промоція здоров’я.   КЗСЖПЗ 

6. Громадське здоров’я на регіональному рівні 
в умовах пандемії COVID-19.    ГЗРРУПК 

7. Економіка здоров’я та принципи сталого 
розвитку суспільства: чому вигідно 

інвестувати в здоров’я людини і країни.    
ЕЗПСРСЧВІЗЛК 

8. Центри громадського здоров’я, їх місце у 
системі охорони здоров’я.  ЦГЗМСОЗ 

9. Безпека пацієнта, діагностичні помилки на 
різних рівнях надання медичної допомоги.   
БПДПРРНМД 

10. Інфекційні та неінфекційні захворювання 
та їх вплив на стан здоров’я населення.   
ІНЗВСЗН 

11. Міждисциплінарна і міжсекторальна 
співпраця у галузі громадського здоров’я в 
умовах пандемії COVID-19.  ММСГГЗУПК 

12. Проблеми кадрового забезпечення сфери 
громадського здоров’я.  ПКЗСГЗ 

13. Управління в громадському здоров’ї.  УГЗ 
14. Системи охорони здоров’я, механізми їх 

фінансового забезпечення.   СОЗМФЗ 
15. Правові та етичні засади громадського 

здоров’я.  ПЕЗГЗ 
 

НАУКОВИЙ КОМІТЕТ: 
 

Михайло Корда, доктор медичних наук, 
професор, ректор ТНМУ 
Аркадій Шульгай, доктор медичних наук, 
професор, проректор з науково-педагогічної 
роботи ТНМУ 
Іван Кліщ, доктор біологічних наук, професор, 
проректор з наукової роботи ТНМУ 
Тімо Ульріхс, доктор медичних наук, 
професор, Акконський Гуманітарний 
Університет Берліну  
Тім Екманнс, доктор медичних наук, 
професор, Акконський Гуманітарний 
Університет Берліну  
Ганна Сатурська, доктор медичних наук, 
професор, завідувач кафедри громадського 
здоров'я та управління охороною здоров'я 
ТНМУ 
Наталія Теренда, доктор медичних наук, 
професор кафедри громадського здоров'я та 
управління охороною здоров'я ТНМУ 

ПРОПОНУЄМО НАСТУПНІ ФОРМИ УЧАСТІ  
В СИМПОЗІУМІ 

 

1. Усна доповідь і публікація статті/тез  
2. Стендова доповідь і публікація статті/тез  
3. Публікація статті/тез 

РОБОЧІ МОВИ СИМПОЗІУМУ 

Українська, англійська, німецька. 
 

ВИМОГИ ДО УСНОЇ ДОПОВІДІ 

Тривалість усного повідомлення не повинна 
перевищувати 10 хв. Буде забезпечено 
мультимедійний супровід доповіді. Виступ у 
обговоренні – до 5 хв. 
 

ДЛЯ УЧАСТІ У СИМПОЗІУМІ НЕОБХІДНО  
ДО 10 СЕРПНЯ 2021 РОКУ НАДІСЛАТИ 
ЗАЯВКУ ЗА ЗАПРОПОНОВАНОЮ ФОРМОЮ ТА 
СТАТТЮ/ТЕЗИ ДЛЯ ПУБЛІКАЦІЇ В 
МАТЕРІАЛАХ СИМПОЗІУМУ. 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДРУКОВАНОЇ 
РОБОТИ (СТАТТЯ/ТЕЗИ) 

 Роботи, направлені для участі у симпозіумі, 
не повинні бути раніше опубліковані або 
направлені для публікації в інші видання 
 Усі скорочення (за винятком одиниць 
виміру) можуть бути використані лише після 
згадування повного терміну 
 Обсяг матеріалів для друку: стаття – до 12 
стор., тези – до 3 стор. 
 Текст друкується в редакторі MS Word, у 
форматі А4 з полями: верхнє і нижнє 2 см, ліве 
– 2,5 см, праве – 1 см. 
 Параметри форматування: шрифт Times 
New Roman, розмір шрифта 14, звичайний, 
відстань між рядками – один інтервал 

 

СТРУКТУРА ДРУКОВАНОЇ РОБОТИ 
НАСТУПНА: 



o статі: УДК, назва роботи великими 
літерами, прізвище та ініціали авторів, повна 
назва установи, закладу, організації, текст 
(вступ, мета, матеріали і методи, результати 
дослідження та обговорення, висновки, 
перспективи подальших досліджень), список 
літератури, резюме українською та 
англійською мовами обсягом не менше 2500 
знаків. Також автори повинні подати список 
літератури оформлений згідно вимог APA 
(American Psychological Association); 
o тез: назва роботи (великими 
літерами), ініціали та прізвища авторів, повна 
назва установи, вступ, основна частина, 
висновки. 
 

В кінці друкованої роботи необхідно подати 
авторську довідку: пропустивши кілька 
інтервалів, вказати прізвище, ім'я, по 
батькові, посаду, науковий ступінь чи вчене 
звання доповідача, його поштову адресу, 
контактний телефон, E-mail (додаток 2). 

 
Матеріали (ТЕЗИ) потрібно обов'язково 
надіслати в систему Open Conference 
Systems, для цього потрібно 
зареєструватись і завантажити онлайн 
матеріали за посиланням: 
https://conference.tdmu.edu.ua/index.php/202 
 

ІНСТРУКЦІЯ ЩОДО ПОДАЧІ МАТЕРІАЛІВ 
ТА УЧАСТІ В НУКОВИХ КОНФЕРЕНЦІЯХ 
ТНМУ З ВИКОРИСТАННЯМ OPEN 
CONFERENCE SYSTEM ЗА 
ПОСИЛАННЯМ https://docs.google.com/doc

ument/d/1CCV1c4-
frOf9Fm8D5RbsLVB9YAR7p_QbnBX9BKCput
M/edit 
 
 

Усі СТАТТІ, які відповідають вимогам, 
будуть опубліковані у журналі «Вісник 
соціальної гігієни та організації охорони 
здоров’я України». 

ТЕЗИ – публікація у збірнику матеріалів 
симпозіуму. 

 

Оплата за опублікування статті/тез 

становить 160/150 грн за 1800 знаків.  
 

Авторам СТАТЕЙ необхідно оплатити також 
присвоєння індексу DOI – 60 грн. 
 

 

ДЕТАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОПЛАТУ ЗА 
ПУБЛІКАЦІЮ СТАТТІ/ТЕЗ НАДІЙДЕ ВАМ 
ПІСЛЯ ПРИЙНЯТТЯ СТАТТІ/ТЕЗ ДО 
ДРУКУ 

 

З питань, пов’язаних з організацією і 
проведенням конференції, звертатися  
за тел. (0352)-52-72-33, 098-80-200-38  
Теренда Наталія Олександрівна,  
098-065-16-72 Сатурська Ганна Степанівна,  
e-mail: lisovska@tdmu.edu.ua 
 

Науковий відділ (організація наукових 
форумів): (0352) 52-04-79 
Керівник відділу – Оксана Шевчук 
Фахівець – Наталія Петришин 
 

КОНФЕРЕНЦІЇ УНІВЕРСИТЕТУ 
https://conference.tdmu.edu.ua/ 
 

Будемо щиро раді Вашій участі у 
Міжнародному симпозіумі.  

З повагою, оргкомітет. 

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ 
ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ  

МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  
імені І.Я. ГОРБАЧЕВСЬКОГО МІНІСТЕРСТВА 

ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ 

 
 
 

ІІІ НАУКОВИЙ СИМПОЗІУМ  
З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ 

 

«Громадське здоров’я в глобальному 
та регіональному просторі – 

виклики в умовах пандемії COVID-19 
та перспективи розвитку»  

 
 

22-24 вересня 2021 року 
 
 

Конференція включена в Реєстр з’їздів, 
конгресів, симпозіумів та науково-

практичних конференцій,  
які проводитимуться  у 2021 році 

МОЗ та НАМН України - № 288 

 
 
 
 
 
 
 
 

м. Тернопіль 

 

МАТЕРІАЛИ НАДСИЛАТИ НА ЕЛЕКТРОННІ 
СКРИНЬКИ: 
lisovska@tdmu.edu.ua (СТАТТІ)  
та slobodyanno@tdmu.edu.ua (ТЕЗИ)  
ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ ТЕМИ ПОВІДОМЛЕННЯ 
«СИМПОЗІУМ 2021 р.». 
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