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Всеукраїнська науково-практична конференція 

«Професійна підготовка медичних та фармацевтичних фахівців у закладах 

фахової передвищої освіти» 
 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

Шановні колеги! 
17 березня 2022 року у Житомирському базовому фармацевтичному фаховому коледжі 

відбудеться Всеукраїнська науково-практична конференція «Професійна підготовка 

медичних та фармацевтичних фахівців у закладах фахової передвищої освіти». 

Конференцію внесено до «Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-

практичних конференцій установами МОЗ України та Національної академії медичних 

наук України, які проводитимуться у 2022 році». 
  
До участі у конференції запрошуються науковці, здобувачі наукових ступенів, практичні 

фахівці медицини й фармації, викладачі закладів вищої освіти та закладів фахової передвищої 

освіти. 
 

ФОРМА ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ: заочна, онлайн. Режим відеоконференції на 

платформі G Suite в додатку Google Meet, покликання буде надіслане на електронну адресу 

учасників та розміщене на сайті коледжу https://www.pharm.zt.ua у розділі Новини. 
 

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

1. Проблеми підготовки фахівців в умовах імплементації законів України «Про освіту», 

«Про вищу освіту», «Про фахову передвищу освіту». 

2. Проблеми змісту підготовки фахівців фармації та лабораторної діагностики відповідно 

до сучасних вимог ринку праці. 

3. Розбудова внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах фахової 

передвищої освіти. 

4. Інноваційні освітні технології в умовах дистанційного навчання. 

5. Роль студентського самоврядування у забезпеченні якості освіти. 
 

ФОРМА УЧАСТІ: 

1. Усна доповідь і публікація тез. 

2. Публікація тез. 
 

МОВА КОНФЕРЕНЦІЇ: українська, англійська 
 

УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ: 

Для участі у конференції необхідно ДО 18 ЛЮТОГО 2022 РОКУ 

1. Заповнити електронну заявку (на кожного автора) за покликанням. 
2. Прикріпити до заявки тези. 

Відповідальна особа за прийняття тез: Довженко Лариса Василівна, тел. 097 211 08 52 

3. Після розгляду тез, на вашу електронну адресу будуть надіслані реквізити для оплати; 

після оплати потрібно надіслати сканкопію чи фото квитанції про оплату, зазначивши у назві 

файлу: Левченко О.О._Квитанція 

 

 

https://www.pharm.zt.ua/
https://forms.gle/K3WG945wxRR3m21u5


 

УЧАСНИКИ КОНФЕРЕНЦІЇ ОТРИМАЮТЬ: 

1. Програму конференції. 

2. Сертифікат учасника, що засвідчуватиме участь у конференції та міститиме 

рекомендацію щодо зарахування не менше 0,2 кредиту ЄКТС (6 години) за результатами 

самоосвіти, як форми професійного навчання для науково-педагогічних та педагогічних 

працівників. 

3. Збірник матеріалів конференції, який планується підготувати до 17 березня 2022 року. 

Матеріали будуть розіслані на вказані електронні адреси та розміщені на сайті коледжу 

https://www.pharm.zt.ua.  
 

ВИМОГИ ДО ТЕЗ: 

 Кількість авторів однієї публікації – не більше трьох. 

 Тези не повинні бути раніше опубліковані. 

 Усі скорочення (за винятком одиниць виміру) можуть бути використані лише після 

згадування повної назви. 

 Обсяг публікації для друку – 1-5 сторінок. 

 Текст друкується у редакторі Microsoft Word у вигляді файлу з розширенням *doc; у 

форматі А4 з полями: верхнє і нижнє 2 см., ліве – 2,5 см., праве – 1,5 см. 

 Параметри форматування: шрифт Times New Roman, розмір шрифта 14, звичайний, 

відстань між рядками – 1,5, абзацний відступ 1,25. 

 Структура тези:  

- тематичний напрямок; 

- назва публікації (великими літерами, шрифт – напівжирний);  

- прізвище та ініціали автора (ів) (шрифт – напівжирний);  

- електронна адреса; 

- текст; 

- список використаних джерел. 

 Сторінки тез не нумеруються. 

 Список використаних джерел (не більше 5 найменувань) оформляється згідно з ДСТУ 

8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та правила 

складання». Список оформляється в алфавітному порядку. 

Матеріали конференції друкуватимуться в авторській редакції. За науковий зміст і якість 

поданих матеріалів відповідальність несуть автори (автор). Оргкомітет залишає за собою право 

на відмову в друкуванні матеріалів, що не відповідають вказаним вимогам та тематиці 

конференції або подані із порушенням встановленого терміну, а також у разі відсутності 

підтвердження оплати. 
 

ВИМОГИ ДО ДОПОВІДІ (ВИСТУПУ): 

 Час виступу - до 10 хвилин. 

 Доповідь на конференції має обов’язково супроводжуватись презентацією, яка виконана за 

допомогою програми Microsoft PowerPoint або її аналогів. На титульній сторінці презентації мають бути: 

назва доповіді, ПІБ доповідача, посада, місце роботи. 
Час для доповідей обмежений, тому організатори залишають за собою право відбирати 

теми для включення в програму конференції. 
 

ОРГВНЕСОК: 

 організаційний внесок за участь у роботі конференції включає підготовку електронного 

збірника матеріалів, сертифікату, програми і складає 150 грн. (оплачується за одну публікацію). 
 

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ: 10005 м. Житомир, вул. Чуднівська, 99 

Відповідальні особи: 

- з питань доповідей (виступів) на конференції: Луцак Ірина Василівна, тел.: 093 67 46 603 

- із загальних питань: Козаченко Галина Вікторівна, тел.: 097 701 22 97 

https://www.pharm.zt.ua/


  

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ: 

Тематичний напрямок:  Розбудова внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах 

фахової передвищої освіти 

 

ЗМІСТОВА СТРУКТУРА ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧА ЗАКЛАДУ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ 

ОСВІТИ 

Болух В.А., Козаченко Г.В. 

vira_shevchuk@ukr.net; g.kozachenko@ukr.net 

Житомирський базовий фармацевтичний фаховий коледж  

Житомирської обласної ради 

Сучасна освіта відходить від інформативної парадигми навчання, 

орієнтованої на передавання знань, формування вмінь та навичок і переходить до 

компетентнісної, заснованої на формуванні здатностей до оволодіння професією. 

В аспекті діяльності закладів фахової передвищої освіти зазначена проблема 

актуалізується відповідно до виокремлення тих компетентностей, які мають бути 

оновленими у викладачів з метою їхньої фахової відповідності новим стандартам 

освіти, вимогам ринку праці, потребам здобувачів освіти, стейкхолдерів тощо. 

Систематичний перегляд особистісного рівня професійно-педагогічної 

компетентності має стати рушійною силою самовдосконалення викладача, а тому 

його життєва позиція має визначатись динамічністю, що в основі становить 

розвиток. Таким чином, у системі роботи закладів фахової передвищої освіти 

важливим є спрямування викладачів до розвитку професійно-педагогічної 

компетентності. 

Список використаних джерел 
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