
                   
 

Вельмишановні колеги! 
Харківський національний медичний університет 

Запрошує Вас взяти участь у роботі 
XIV міжрегіональної науково-методичної інтернет-конференції 

«СУЧАСНІ КОНЦЕПЦІЇ ВИКЛАДАННЯ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН В 
МЕДИЧНИХ ОСВІТНІХ ЗАКЛАДАХ»,  
 яка відбудеться 14 – 15 грудня 2021 року 

 
Організатор конференції: 

Міністерство охорони здоров’я України 
Харківський національний медичний університет 

 
Конференція присвячена актуальним питанням викладання біології, хімії, фізики та 
інших природничо-наукових дисциплін (біохімії, фармакології, фізіології тощо), а 
також питанням психології та педагогіки, оптимізації міждисциплінарної інтеграції.  
Конференція внесена до «Переліку  наукових конференцій  з проблем вищої освіти і 
науки в системі Міністерства освіти і науки України на 2021 рік» під номером № 1148 
(с. 468).  
До участі в інтернет-конференції запрошуються науково-педагогічні працівники 
закладів вищої освіти, фахівці із суміжних дисциплін, науковці, лікарі, зацікавлені 
особи.  
Робочі мови інтернет-конференції: українська, англійська.  
Участь у конференції  є безкоштовною. 

 
Планується робота за секціями: 

 
Секція 1. Медико-біологічні науки.  
Секція 2. Хіміко-фармацевтичні науки.  
Секція 3. Фізика та інформаційні технології. 
Секція 4. Педагогіка і психологія. 
 
Для участі в інтернет-конференції необхідно до 27 листопада 2021 року надіслати на 
електронну адресу інтернет-конференції conforgcom@ukr.net 
1) матеріали доповіді у вигляді комп’ютерного файлу, оформлені відповідно до 
зазначених нижче вимог (Додаток 1); 
2) заявку учасника (Додаток 2); 
 

mailto:conforgcom@ukr.net


ОРГКОМІТЕТ:  
М’ясоєдов В. В. − голова, проректор з наукової роботи Харківського національного 
медичного університету, доктор медичних наук, професор кафедри медичної біології, 
заслужений діяч науки і техніки України;  
Краснікова С. О. – декан V факультету з підготовки  іноземних студентів ХНМУ, 
кандидат філологічних наук, професор;  
Зайцева О. В. – в.о. завідувача кафедри медичної та біологічної фізики і медичної 
інформатики ХНМУ, доктор біологічних наук, професор, заслужений професор 
ХНМУ; 
Сирова Г. О. – завідувачка кафедри медичної та біоорганічної хімії ХНМУ, доктор 
фармацевтичних наук, професор;  
Фоміна Л. В. – завідувачка кафедри української мови ХНМУ, основ психології та 
педагогіки, кандидат філологічних наук, професор;  
Мещерякова І. П. – в.о. завідувача кафедри медичної біології ХНМУ, кандидат 
медичних наук, доцент; 
Човпан Г.О. –  доцент кафедри медичної та біологічної фізики і медичної 
інформатики ХНМУ, кандидат фізико-математичних наук, доцент; 
Батюк Л. В. –  доцент кафедри медичної та біологічної фізики і медичної 
інформатики ХНМУ, кандидат біологічних наук, доцент; 
Морозова О. М. –  старший викладач кафедри медичної та біологічної фізики і 
медичної інформатики ХНМУ. 
 

Адреса оргкомітету: 
кафедра медичної та біологічної фізики і медичної інформатики, 
Харківський національний медичний університет,  
пр. Науки, 4, м. Харків, 61022, Україна.  
 

Телефони для довідок: 
кафедра медичної та біологічної фізики і медичної інформатики Харківського 
національного медичного університету:  
доц. Батюк Лілія Василівна: +380968058405 
доц. Човпан Ганна Олексіївна: +380674757692 
ст. викладач Морозова Оксана Миколаївна: +380971706295 
 

Просимо після надсилання матеріалів перевірити (за  електронною поштою або 
телефоном) їх надходження до оргкомітету. 

 
Відповідальність за зміст та оформлення матеріалів несуть автори.  
Матеріали будуть проходити перевірку на плагіат. Оргкомітет залишає за собою право 
відхиляти матеріали, що не відповідають зазначеним вимогам. 
 
Оргкомітет конференції планує розмістити збірник доповідей інтернет-конференції  на Web-
сторінці Харківського національного медичного університету (в Репозитарії ХНМУ) за 
адресою: http://repo.knmu.edu.ua/. 
 

Скачати збірник у PDF-форматі можна буде за два тижні після проведення конференції. 
Посилання на публікації конференції здійснюватимуться за звичайними правилами 
оформлення посилань. 

 
Запрошуємо всіх до співпраці! 

 

З ПОВАГОЮ, ОРГКОМІТЕТ! 

http://repo.knmu.edu.ua/


Додаток 1 
 
Вимоги до матеріалів доповідей, що публікуються 
1. Матеріали доповідей надаються в редколегію збірника у MS Word 97, 2000, 2003, 2007, 
2010, ХР for Windows. Обсяг – 2-3 повні сторінки. 
2. Стандарти: файл Word; гарнітура шрифту – Times New Roman; формат аркуша – А4;  
розмір шрифту – 14 кегль; міжрядковий інтервал – одинарний; відступ абзацу – 1,25; поля 
сторінки – 2 мм з усіх боків; сторінки без нумерації; під час набирання тексту потрібно 
розрізняти символи дефісу та тире, українські («») та латинські (“”) лапки. Прохання не 
зловживати підкресленнями. 
3. Перший рядок (вирівнювання по правому краю) – УДК (напівжирний курсив); другий 
рядок  – ім’я та прізвище автора (авторів) (напівжирний курсив); третій рядок 
(вирівнювання по правому краю) – місто (курсив). 
4. Через рядок відступу подається назва доповіді (великими літерами, вирівнювання по 
центру, шрифт напівжирний, не більше 3-х рядків). В заголовку не має бути скорочень чи 
абревіатур. Ще через рядок відступу друкується текст доповіді. 
5. Цифри, а також літери кириличного та грецького алфавітів, які розміщені в тексті або 
входять у математичні формули і рівняння, набирати прямим шрифтом, і тільки літери 
латинського алфавіту (крім позначень хімічних елементів та усталених виразів типу const, 
var, max, pH і т. ін. – їх набирати прямим шрифтом) – курсивом. Це ж стосується таблиць і 
рисунків. Використані абревіатури, у тому числі назви організацій, інститутів і підприємств, 
мають бути розшифровані. В кінці заголовків, назв і підписів до рисунків та таблиць крапки 
не ставляться. 
6. Бібліографічні посилання в тексті беруться в квадратні дужки: [2, с. 34]. Номер джерела та 
номер сторінки розділяються комою з пробілом, номера джерел – крапкою з комою: [8, с. 21; 
9, с. 117], [6; 7; 8]. У реченні крапка ставиться після дужок, посилань. 
7. Використані джерела зазначаються в кінці доповіді після заголовка Література (по 
центру). Перелік джерел оформлюється в порядку цитування відповідно до чинних 
стандартів. Зазначення міста видання, назви видавництва, року, загальної кількості сторінок 
(окрім інтернет-джерел) є обов'язковим. 

 
Додаток 2 

XIV міжрегіональна науково-методична інтернет-конференція 
(Харків, Україна, 14-15 грудня 2021 року) 

 
СУЧАСНІ КОНЦЕПЦІЇ ВИКЛАДАННЯ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН В 

МЕДИЧНИХ ОСВІТНІХ ЗАКЛАДАХ 
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ 
Прізвище, ім’я та по 
батькові  

 

Науковий ступінь   
Вчене звання   
Місце роботи    
Посада  
Телефони   
Е-mail   
Назва доповіді   
Секція №  
 
Дата ______________                 Підпис _________________ 


