Запрошуємо Вас взяти участь у роботі
Всеукраїнської науково-практичної internetконференції «Трансформаційні процеси в
підготовці
сучасного
медичного
та
фармацевтичного
працівника»,
яка
відбудеться 26-27 березня 2020 року
Напрями роботи конференції
 Колективно-компетентнісна
взаємодія
учасників освітнього процесу в умовах
реформування освіти: формування професійних
компетентностей
фахівців
медичної
та
фармацевтичної галузі
 Особливості організації освітньої та наукової
діяльності учасників освітнього процесу
 Проблемні питання післядипломної освіти в
контексті безперервного професійного розвитку
фахівців
Офіційні мови конференції:
 українська
 англійська
Форми участі:
 Публікація тез
 Відеовиступ
 Вільний слухач
Регламент відеовиступу до 10 хв.
Алгоритм подачі заявки на участь:
І. Зареєструватися для участі за посиланням
https://forms.gle/1eBfYPoaJb6LC4BTA

ІІ. На електронну адресу rma_nauka@ukr.net з
темою
листа
«internet-конференція
2627.03.2020» надіслати :
 Квитанцію про оплату
 Публікацію (тези доповіді)
 Серію та номер вашого диплому про
освіту (для сертифікату)
Вимоги до оформлення публікації:
https://drive.google.com/file/d/1CbO2ErSDGCr8vt7NrBDdMtI1qFuzmnA/view?usp=sharing
Відповідальність за зміст та оформлення несе
автор.
Вартість участі у конференції
Публікації тез – 100 грн.
Вільний слухач – 50 грн.
Для доповідачів публікація тез безкоштовна
Банківські реквізити

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
УКРАЇНИ
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ
«РІВНЕНСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ»
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

р/р UA498201720314291004201035106
код за ЄДРПОУ 02011545
ГУДКСУ у Рівненській обл.

Зареєстрованим учасникам конференції точка
доступу та програма, сертифікат учасника
та збірник тез будуть надіслані на електронну
скриньку
Участь в конференції надає 5-10 балів та 2-6
годин до безперервного професійного
розвитку медичних/педагогічних фахівців
відповідно

Всеукраїнська науково-практична
internet-конференція

«Трансформаційні процеси в підготовці
сучасного медичного та
фармацевтичного працівника»
26-27 березня 2020 року

Дедлайн - 15 березня 2020р.
Контактний телефон:
Галина Василівна
+380677519008

м. Рівне

We invite you to participate in the AllUkrainian scientific and practical Internetconference «Transformational processes in the
training of modern medical and pharmaceutical
workers», which will be held on March 26-27,
2020
Directions of the conference
➢
Collective and competent interaction of
participants in the educational process in the
context of education reform: formation of
professional competencies of specialists of
medical and pharmaceutical industry
➢
Features of organization of educational and
scientific activity of participants of
educational process
➢
Problematic
issues
of
postgraduate
education in the context of continuous
professional development of specialists
Official languages of the conference:
 Ukrainian
 English
Forms of participation:
 Publication of abstracts
 Video presentation report
 Attendance
Video presentation should be no longer than 10
minutes
Application algorithm for participation:
І. Sign up for the link
https://forms.gle/1eBfYPoaJb6LC4BTA

ІІ. Send to the email address rma_nauka@ukr.net
with the subject line «internet-conference 2627.03.2020»:
 Payment receipt
 Publication (abstracts)
 Your education diploma series and number
(for the certificate)
Publication requirements:
https://drive.google.com/file/d/1CbO2ErSDGCr8vt7NrBDdMtI1qFuzmnA/view?usp=sharing
The author is responsible for the content and design.

MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE OF
UKRAINE
MINISTRY OF HEALTH OF UKRAINE
MUNICIPAL INSTITUTION OF HIGHER
EDUCATION
«RIVNE MEDICAL ACADEMY» of RIVNE
REGION COUNCIL

Conference participation fee
Publication of abstracts – 100 UAH
Attendance– 50 UAH
Publication of abstracts is free for speakers
Bank details
settlement account UA498201720314291004201035106
код за ЄДРПОУ 02011545
ГУДКСУ in Rivne region

The access point, the program, participant
certificate and published abstracts will be sent to
the e-mail box for registered conference
participants
Participation in the conference provides 5-10
points and 2-6 hours to the continuous
professional development of medical /
pedagogical specialists, respectively
Deadline is March 15, 2020
Contact phone:
Halyna Vasylivna
+380677519008

All-Ukrainian scientific and practical
Internet-conference

«Transformational processes in the
training of modern medical and
pharmaceutical workers»
March 26-27, 2020
Rivne

