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УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ РОДА
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Комунальний заклад вищої освіти
“РІВНЕНСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ”
Рівненської обласної ради

Обласне методичне об 'єднання
викладачів клінічних дисциплін

«Роль медичної сестри на сучасному етапі
розвитку охорони здоров’я»
19 травня 2020 року
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
Запрошуємо студентів, магістрантів, здобувачів, наукових співробітників,
вчителів та викладачів взяти участь в обласному методичному об’єднанні
викладачів клінічних дисциплін «Роль медичної сестри на сучасному етапі
розвитку охорони здоров’я», яке відбудеться 19 травня 2020 року у Фаховому
медичному коледжі КЗВО “Рівненська медична академія”.
Форми участі: тези, відео-виступ, вільний слухач, презентація.
Мета заходу: підтримка викладачів клінічних дисциплін у підвищенні їх
професійної кваліфікації та наукового рівня; обмін новими ідеями та досвідом;
апробація нових наукових результатів; набуття досвіду публічного захисту
основних результатів впровадження інновацій в освітній процес.
Згідно з сучасною концепцією розвитку сестринської справи, медична
сестра повинна бути висококваліфікованим фахівцем - партнером лікаря і
пацієнта, здатним до самостійної роботи у складі єдиної команди. На сучасному
етапі системі охорони здоров'я потрібна не просто медична сестра, а
професіонал своєї справи.
Методичне об`єднання включає наступні напрямки роботи:
- шляхи підготовки спеціалістів якісно нового типу – від медсестрипомічника до високопрофесійного фахівця, спроможного діяти самостійно;
- розробка перспективних напрямів підвищення рівня підготовки
медичних сестер;
- вдосконалення медсестринського процесу, теоретичних та
організаційних основ медсестринства, стандартів надання медсестринських
послуг;

Для участі у методичному об’єднанні необхідно до 15 травня 2020 р.
зареєструватися за посиланням: https://forms.gle/anUjq6m4i2WZyPDh9
Тези оформлені згідно з вимогами до 15 травня 2020 р. надсилати на
електронну адресу: viddilmetod@gmail.com
Робоча мова: українська.
Зареєстровані учасники отримають іменні сертифікати.
Участь БЕЗКОШТОВНА.

Додаток 1.
Вимоги до оформлення тез виступів

Вимоги до оформлення тез виступу:














тези доповіді мають бути написані та публікуються українською
мовою;
текст тез має бути:
• збережений у виді *.doc (* - ім’я файлу, doc – розширення),
• шрифт — Times New Roman; розмір кегля — 14,
• міжрядковий інтервал — 1,5,
• абзац – 1,5 см,
• поля сторінки – 2,0 см;
рисунки і таблиці необхідно подавати у роботі безпосередньо після
тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці;
у тексті статті посилання на використані літературні джерела слід
зазначати порядковим номером, виділеним двома квадратними
дужками, згідно з переліком джерел (позиція цитованого видання у
списку літератури, сторінка) [5, с. 56];
список використаної літератури оформлюється під назвою
«СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ»
на початку тез доповіді обов’язково необхідно зазначити дані про
автора (ПІБ, посада, місце роботи, наукове звання, ступінь), назву
тез;
рекомендований обсяг тез доповіді — 2-5 сторінок;
структура тез має відповідати вимогам:
 назва тез (виступу),
 прізвище автора (авторів), назва організації та міста,
 загальна суть проблеми,
 аналіз останніх досліджень та публікацій,
 формулювання мети,
 виклад основного матеріалу,
 висновки,
 перелік використаних джерел;
тези доповіді мають бути надіслані не пізніше 15.05.2020 р.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ
Голова

оргкомітету: директорка Фахового медичного коледжу КЗВО
«Рівненська медична академія» Туровська Ірина Олександрівна

Співголова:

завідувачка відділенням «Сестринська справа» Фахового
медичного коледжу КЗВО «Рівненська медична академія»,
к.тех.н. Антонюк Марія Миколаївна.

Члени оргкомітету:
-

голова
циклової
комісії
професійно–орієнтовних
дисциплін
терапевтичного профілю Баб’як Олена Вікторівна;
начальник навчально-методичного відділу, к.пед.н. Хмеляр Інеса
Макарівна;
методист коледжу Супрунець Наталія Леонтіївна;
методист коледжу Лотушко Наталія Миколаївна;
методист коледжу, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії Щупак
Оксана Юріївна;
викладач вищої категорії, викладач-методист Лукащук Валентина
Іванівна.

За додатковою інформацією звертайтесь: viddilmetod@gmail.com

