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КВНЗ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ІНСТИТУТ» ЖОР
АСОЦІАЦІЯ МЕДИЧНИХ СЕСТЕР ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ІНСТИТУТ МЕДСЕСТРИНСТВА ТА НАУК ПРО ЗДОРОВ’Я
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X Міжнародна науково-практична конференція

«ВИЩА ОСВІТА ТА ПРАКТИКА
В МЕДСЕСТРИНСТВІ»,
присвячена 145-річчю заснування навчального закладу
24-25 жовтня 2019 року
м. Житомир

Медіа партнери

Інформаційне повідомлення

ВЕЛЬМИШАНОВНІ КОЛЕГИ!
У відповідності до затвердженого Міністром охорони здоров’я України і
Президентом НАМН України «Реєстром з’їздів, конгресів, симпозіумів та науковопрактичних конференцій, які проводитимуться у 2019 році», запрошуємо Вас
взяти участь у X Міжнародній науково-практичній конференції «Вища освіта та
практика в медсестринстві», присвяченій 145-річчю заснування навчального
закладу, що відбудеться 24-25 жовтня 2019 року в м. Житомир у приміщенні
КВНЗ «Житомирський медичний інститут» Житомирської обласної ради (адреса:
10002, м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 46/15, третій поверх, конгресцентр).
Проїзд: від автовокзалу та залізничного вокзалу тролейбусом № 1 до зупинки
«Житомирський державний університет імені Івана Франка».
ОРІЄНТОВНІ НАПРЯМИ НАУКОВОГО ОБГОВОРЕННЯ

• Актуальні питання розвитку медсестринської, медичної та педагогічної освіти
в Україні.
• Особливості виховання молоді у вищих медичних та педагогічних навчальних
закладах.
• Досвід удосконалення післядипломної підготовки медичних сестер.
• Інформаційні технології у медсестринстві.
• Забезпечення якості освітнього процесу в закладах вищої освіти медичного
спрямування.
• Здоров’я населення та його перспективи.
• Економіка охорони здоров’я.
• Реформування медсестринства та розвиток медсестринських процесів.
• Менеджмент у медсестринстві.
• Законодавство, право та етика у медсестринстві.
• Клінічне та полікультурне медсестринство.
• Медсестринство у соціальній спільноті.
• Проблеми та міжнародний досвід розвитку медсестринства та охорони здоров’я.
• Соціальні та демографічні проблеми охорони здоров’я.
• Доказова медицина.
• Управління охороною здоров’я.
• Розвиток стандартизації медичної допомоги.
• Формування здорового способу життя.
• Лабораторна діагностика.
• Громадське здоров’я.
• Фізична терапія, ерготерапія.
• Медична психологія.
• Екстрена медицина.
• Історія медицини.
• Фармація.
Офіційні мови конференції: українська, англійська, польська, словацька.

Умови участі в роботі конференції
Для участі в конференції необхідно одночасно надіслати в оргкомітет до 1 жовтня
2019 р. на електронну адресу conference.zhmi@gmail.com із поміткою «Конференція
Житомир»:
- тези обсягом до 10 сторінок згідно з вимогами до оформлення тез;
- заявку за формою, що додається;
- відскановану копію квитанції про оплату із зазначенням «Оргвнесок» на електронну
пошту conference.zhmi@gmail.com
Вартість участі в конференції та публікації тез у збірнику матеріалів конференції
(електронний варіант) – 180 гривень (збір коштів на редагування, друк збірника та його
розсилку в бібліотеки, провідні освітні та наукові установи України).
Поштовий переказ: 10002, м. Житомир, вул. В.Бердичівська, 46/15,
КВНЗ «Житомирський медичний інститут» Житомирської обласної ради.
Отримувач: Кучерук Вероніка Анатоліївна
За результатами проведення конференції планується видання електронного збірника з
міжнародним стандартним номером ISBN та його пересилка авторам на електронні адреси.
Про умови активної участі учасникам буде повідомлено напередодні конференції.
Поселення, витрати на харчування та проживання учасники здійснюють самостійно.
!!! Про намір взяти участь у конференції просимо повідомити до 15.09.2019 року
(тел./факс 0412 43-08-91, 093-30-68-966).
СТРУКТУРА ТЕЗ

- по центру рядка вказується УДК;
- НАЗВА тез по центру рядка ВЕЛИКИМИ літерами ЖИРНИМ шрифтом, у
наступному рядку – українською та англійською мовами;
- ПРІЗВИЩЕ ІМ’Я ПО БАТЬКОВІ (повністю) автора (авторів) друкуються
курсивом з нового рядка, під кожним прізвищем кожного зі співавторів – назва організації
українською та англійською мовами;
-АНОТАЦІЯ ТА КЛЮЧОВІ СЛОВА (4-5) англійською мовою, за структурою тез до
1500-2000 символів;
- ТЕКСТ тез (вирівнювання тексту по ширині);
- слово «Література» друкується через рядок після основного тексту, далі – список
літератури, оформлений відповідно до національного стандарту ДСТУ 8302:2015 в
алфавітному порядку, посилання на літературні джерела обов’язкове.
Література (References) також обов’язково транслітерується (див. Додаток) і
подається нижче
Гіперпосилання для транслітерованого списку літератури.
Транслітерується все посилання на першоджерело. Після транслітерованої назви праці у
квадратних дужках подається її переклад на англ. мову. У кінці в круглих дужках вказується
мова оригіналу (ukr/ eng/ pol/ rus). Для транслітерації рекомендовано скористатися
наступними онлайн-сервісами: - для джерел українською мовою – «Стандартна українська
транслітерація» в режимі паспортний стандарт (http://translit.kh.ua/passport);
- для джерел російською мовою «ТРАНСЛИТ.CC» (http://translit.cc).
- формули і малюнки розташовуються безпосередньо в тексті, формули набираються в
редакторі «Microsoft Equation», малюнки – в графічних редакторах.
При оформленні змісту матеріалу необхідно дотримуватися такої структури.
Актуальність проблеми.
Мета дослідження.
Матеріали та методи.
Результати та їх обговорення.
Висновки та перспективи подальших досліджень.

Література.
Відповідальність за зміст матеріалів несуть автори. Редколегія залишає за собою право
перевірки поданих тез на наявність плагіату та гарантує авторові захист авторських прав під
час розгляду.
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ
Обсяг тез – до 10 сторінок формату А 4. Матеріали набираються в редакторі Word –
97-2003 або в більш пізніх версіях Word для Windows. Параметри сторінок: поля (всі) по 2 см,
гарнітура – Times New Roman, розмір шрифту –12, міжрядковий інтервал – 1, абзац – 1,25.
Адреса оргкомітету:
КВНЗ «Житомирський медичний інститут» Житомирської обласної ради.
вул. В.Бердичівська, 46/15
м. Житомир, 10002.
Телефон для довідок: (0 412) 43-08-91, факс 43-08-91
Контактні особи: Свиридюк Василь Зіновійович тел. (0 412) 43-08-91;
Мельник Анна Олександрівна тел. (093)306-89-66;
Кучерук Вероніка Анатоліївна тел. (093)520-89-69.
E-mail: conference.zhmi@gmail.com
Початок реєстрації – 23 жовтня 2019 року о 18.30.
Початок пленарного засідання – 24 жовтня 2019 року о 10.00.

Заявка

на участь у X Міжнародній науково-практичній конференції
«ВИЩА ОСВІТА ТА ПРАКТИКА В МЕДСЕСТРИНСТВІ»
ПІБ ___________________________________________________________________________________
Дата народження________________________________________________________________________
Місце роботи (організація)________________________________________________________________
Науковий ступінь (за наявності)__________________ _________________________________________
Вчене звання __(за наявності)_____________________________________________________________
Посада ________________________________________________________________________________
Адреса для листування ___Обовязково !!!!!!
Телефон дом., моб. _____________________________________________________________________
Телефон (факс.) служб. _________________________________________________________________
E-mail: (бажано персональний) ____Обовязково!!!!!_______________________
Планую (потрібне виділити):
виступити з доповіддю на пленарному засіданні (до 15 хв.);
виступити з доповіддю на секційному засіданні (до 10 хв.);
Тема доповіді або повідомлення: __________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
взяти участь як слухач
Обмежитися друкуванням тез
Потреба в житлі - ТАК, НІ ( потрібне підкреслити )
Дата прибуття

_____________________________ Дата вибуття _______________________________
Е-mail: conference.zhmi@gmail.com
З повагою
Оргкомітет!
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ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ У ВИЩИХ МЕДИЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ
Буркова С.М.
КВНЗ «Житомирський медичний інститут» ЖОР
THE MAIN PRINCIPLES OF PROVIDING THE INFORMATIONAL TECHNOLOGIES INTO
THE ACADEMIC PROCESS OF UKRAINIAN MEDICAL EDUCATIONAL PROVIDERS
Burkova S.M.
MHEI “Zhytomyr Medicine Institute”ZhRC
Abstract. The main principles of providing the informational technologies into the academic process
of medical educational providers in Ukraine are presented in the paper. The Mechanisms of their
implementation are identified and described…..
Key words: principles, informational technologies, medical educational providers.
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