
Особливост� функц�онування системи забезпечення академ�чної доброчесност�.
М�жнародний досв�д студентського самоврядування та як�сть осв�ти.

Ім�дж � репутац�я в систем� вищої осв�ти.

Застосування д�джитал-технолог�й у формуванн� профес�йних компетентностей
здобувач�в осв�ти.

Соц�ально-психолог�чн� особливост� формування майбутнього фах�вця.

Сучасний менеджмент як основа ефективної д�яльност� студентського
самоврядування.

Особист�сть здобувача осв�ти в реал�ях ХХІ стол�ття: методолог�я пошуку.

НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

МІНІСТЕРСТВО ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 
СТУДЕНТСЬКА РАДА

ПЛ. ТЕАТРАЛЬНА, 2, ЧЕРНІВЦІ, 58002
ЕЛЕКТРОННА ПОШТА: STUDRADA@BSMU.EDU.UA, HTTPS://STUDRADA.BSMU.EDU.UA/

Вельмишановн� студенти та молод� вчен�!
 

Запрошуємо Вас до участ� 
у VІІ М�жнародн�й науково-практичн�й конференц�ї студент�в � молодих учених

 «Вектори д�яльност� студентського самоврядування в систем� вищої осв�ти»,
яка в�дбудеться 16-18 березня 2022 року на баз� Буковинського державного

медичного ун�верситету.  Форма проведення – очна (дистанц�йна).
 

 Ми зосередимось на найактуальн�ших проблемах сучасної осв�ти � будемо
говорити про вектори д�яльност� студентського самоврядування в систем�

вищої осв�ти в епоху непрогнозованих зм�н.
 

 Традиц�йно у Програм� Конференц�ї: пленарн� допов�д�, калейдоскоп думок у
допов�дях в�д студент�в та майстер-класи в�д пров�дних фах�вц�в-практичних

психолог�в у питаннях осв�тнього л�дерства та студентського самоврядування.
 

 Вперше впроваджуємо формат панельних дискус�й, де право почутим має кожен
учасник заходу

 
 Спец�альн� гост� – в�дом� експерти, представлення яких в�дбудеться на сайт�

Студентської Ради БДМУ та  у соц�альних мережах згодом. Сл�дкуйте за
�нформац�єю на сайт� Студентської Ради БДМУ та у соц�альних мережах згодом.

       
 Матер�али конференц�ї будуть надрукован� у зб�рнику тез допов�дей

«Вектори д�яльност� студентського самоврядування в систем� вищої осв�ти». 
 

 К�льк�сть публ�кац�й одного автора не обмежується. 



1. Зв�т/онлайн-допов�дь та публ�кац�я тез.

2. Публ�кац�я тез.

3. В�льний слухач.

українська
англ�йська
рос�йська

 

Авторами та сп�вавторами роб�т
(учасниками конференц�ї) можуть бути
студенти, молод� вчен� та науков�
кер�вники (включно)

Формати проведення ON-LINE або
ОЧНИЙ/ЗМІШАНИЙ  (за позитивних
еп�дем�олог�чних умов)

Матер�али тез подаються
 до 15 лютого 2022 року

УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ:

Матер�али, як� направлен� для участ� у конференц�ї, не повинн� бути ран�ше
опубл�кованими або направленими для публ�кац�ї в �нш� видання;

Ус� скорочення (окр�м загальноприйнятих) сл�д розшифровувати при першому
вживанн�;
Тези не мають м�стити таблиц�, граф�ки, �люстрац�ї;
Текст друкується у текстовому редактор� Microsoft Word (формат збереження файлу
.doc або .docx), шрифт Times New Roman, формат стор�нки – А4, розм�р шрифту – 14,

м�жрядковий �нтервал 1,5, к�льк�сть знак�в до 3000 з проб�лами (назва тез, ПІБ
автор�в, назва закладу – не враховуються), в�дступ пол�в з ус�х бок�в – 2 см.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

Пр�звище, �м’я та по батьков� автора
вписувати повн�стю, не скорочуючи
Назва допов�д�
Науковий кер�вник
Назва навчального закладу, де
виконувалася робота; м�сто, країна; 

Короткий зм�ст допов�д� (текст тез)

Використан� джерела

СТРУКТУРА ТЕЗ: 

Роботи, як� в�дпов�дають вимогам, будуть
опубл�кован� у зб�рнику матер�ал�в

конференц�ї.
 

Редакц�йна колег�я залишає за собою
право частково редагувати матер�али, як�

оформлен� з порушенням вимог.

Оргком�тет не несе в�дпов�дальност� за
наукову достов�рн�сть тез.

РЕГЛАМЕНТ ОНЛАЙН ДОПОВІДІ – ДО 7 ХВ., ОБГОВОРЕННЯ – 3 ХВ. 

ФОРМИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ: РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

QR-код офіційного сайту
Студентськоъ ради БДМУ



https://forms.gle/gxvsEagVFZ7Wywid6

-Активна участь – 300 грн.;

-Пасивна участь (т�льки публ�кац�я
дипломної роботи) – 200 грн.;

- В�льний слухач – безкоштовний.

Буковинський державний
медичний ун�верситет 

пл. Театральна, 2,

Черн�вц�, 58002

електронна пошта:

studrada@bsmu.edu.ua

 Н�на Іван�вна ЗОРІЙ
Проректор з науково-педагог�чної роботи
та Осв�та
тел. (0372) 550951;

 Андр�й КОРНЯКОВ
Виконуючий обов’язки голови
студентського самоврядування,

тел. +380 95 888 11 84;

 Олександра ЗВАРИЧ
Голова оргком�тету
моб. тел.: +380 96 405 68 79;

До реєстрац�йної форми необх�дно додати квитанц�ю про опубл�кування (при
сплат� внеску в пол� її призначення вказується �м’я учасника).

 

Усім учасникам конференції необхідно
зареєструватися за посиланням:

Організаційний внесок відповідно до
форм участі у конференції:

Оргкомітет конференції: КОНТАКТИ:

З повагою, Організаційний комітет!

https://forms.gle/gxvsEagVFZ7Wywid6

