ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Юридичний
факультет
Тернопільського
національного економічного університету (ТНЕУ)
запрошують Вас взяти участь у Всеукраїнській науковопрактичній он-лайн конференції “Лікарська таємниця
в умовах пандемії: законодавчі, правозастосовчі,
соціальні та психологічні аспекти”, яка відбудеться
15 травня 2020 року в ТНЕУ.
На конференцію запрошуються науковці, студенти
аспіранти, юристи-практики, представники науководослідних і проектних організацій та інших установ
України,
діяльність
яких
стосується
тематики
конференції.

ОСНОВНІ ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ
КОНФЕРЕНЦІЇ

Секція 1. Законодавчі
вимоги
до
охорони медичної таємниці, зокрема
щодо діагнозу Covid-19
Секція 2. Аналіз
практики
дотримання законодавства
Секція 3. Соціальний
ефект
розголошення діагнозу Covid-19 в
національних умовах
Секція 4. Вплив розголошення діагнозу
на психіу пацієнта та його рідних
Секція 5. Новітні
виклики
у
дотриманні
прав
пацієнтів
при
захворюванні на Covid-19 та можливі
шляхи їх вирішення

Робочі мови: українська, англійська,
польська, російська.

Для участі в конференції Вам необхідно до 12 травня
року
надіслати
на
ел. адресу
confcovidte@ukr.net:
1) електронний варіант заявки;
2) електронний варіант доповіді;
3) копію документу про сплату організаційного внеску;
4) рецензію наукового керівника чи іншої особи, що має
науковий ступінь чи/та вчене звання (для авторів, які не
мають наукового ступеня).
Після проведення конференції на протязі двох
тижнів буде видано збірник матеріалів конференції і
надіслано його за вказаними при реєстрації адресами.

ВИМОГИ ДО ЕЛЕКТРОННОГО ВАРІАНТУ
ДОПОВІДІ ТА ЗАЯВКИ НА УЧАСТЬ

2020

ВЗІРЕЦЬ ЗАЯВКИ
українською
мовою
Прізвище, ім’я,
по батькові
Науковий ступінь
Вчене звання
Місце роботи/навчання
Посада
Курс, рік навчання в
аспірантурі
Тематичний напрямок
Тема доповіді
Відомості про наукового керівника:
Прізвище, ім’я,
по батькові
Науковий ступінь, вчене
звання, посада, назва
ВУЗу
Адреса, на яку необхідно
надсилати збірник




англійською
мовою



документи подавати окремими файлами (заявка, тези,
рецензія, платіжний документ) назва файлу повинна
відповідати прізвищу та імені учасника конференції
латиницею (напр.
1. Ivanov_Ivan_zaiavka.rtf,
2. Ivanov_Ivan_tezy.rtf,
3. Ivanov_Ivan_recenziia.pdf або
Ivanov_Ivan_recenziia.jpg,
4. Ivanov_Ivan_platizhka.pdf або
Ivanov_Ivan_platizhka.jpg,).
текст виконаний в Microsoft Word 6.0 і вище для
Windows, файл з розширенням *.rtf
файл електронною поштою (в темі електронного
повідомлення потрібно вказати: konferentsiia).

ФІНАНСОВІ УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ
Для участі в конференції необхідно сплатити
організаційний внесок у розмірі 200 грн.
Гроші переказувати на рахунок у ПриватБанку,
номер 5168 7573 7867 7357 на ім’я Калушки Віри
Миколаївни.
Обов’язково при здійсненні оплати в квитанції
зазначити призначення платежу: “Оргвнесок для
проведення Всеукраїнської конференції ЮФ ТНЕУ від
П І П”.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДОПОВІДЕЙ
Звертаємо увагу на те, що доповідь повинна містити
глибоке наукове дослідження, оформлена відповідно до
встановлених вимог:
 обсяг – до 5 сторінок при форматі сторінки А4
(297х210 мм), орієнтація – книжкова;
 поля: верхнє, нижнє, праве, ліве – 20 мм;
 шрифт – Times New Roman, кегель – 14, міжрядковий
інтервал – 1,5, стиль – Normal;
 посилання оформляються в квадратних дужках;
список використаної літератури зазначається в кінці
тексту без повторів (наприклад, [2, 35], де 2 – номер
джерела, а 35 – номер сторінки);
 перший рядок – універсальний десятковий
класифікатор (вирівнювання по лівій стороні);
 другий рядок – (шрифт жирний, вирівняний по правій
стороні) прізвище та ініціали;
 третій рядок – (шрифт курсив, вирівняний по правій
стороні) науковий ступінь, вчене звання, посада/курс
навчання та навчальний заклад (подвійний абзац);
 наступний абзац – (шрифт жирний, великими
літерами, вирівняний по центру) назва доповіді;
 текст доповіді;
 у кінці тексту доповіді – (шрифт жирний, великими
літерами, вирівняний по центру) література.

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ДОПОВІДІ
УДК 0000

Іванов І. І.
к.ю. н., доцент кафедри конституційного,
адміністративного та фінансового права
Тернопільський національний економічний
університет
(1 інтервал)

СУЧАСНА ПРАГМАТИКА ТА ВЕКТОРИ РОЗВИТКУ
В КОНТЕКСТІ ЗМІЦНЕННЯ ПРАВОВОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІТ-ДІЯЛЬНОСТІ
(1 інтервал)

В умовах турбулентності економічних процесів
неможливо залишити поза увагою проблематику…
(1 інтервал)

ЛІТЕРАТУРА:
1. Тенденції тіньової економіки в Україні (за
2015 рік) [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.me.gov.ua/13300_2015.doc
Редакційна колегія залишає за собою право
редагування або відхилення матеріалу, котрий
виконаний та оформлений з порушенням
зазначених вище вимог!

ТЕРИТОРІАЛЬНЕ РОЗТАШУВАННЯ

Конференція проводитиметься на платформі
Zoom 15 травня об 11.00 год
Якщо Ви хочете виступити із доповіддю на
конференції, просимо повідомити про це за
номером
0673342602
(Москалюк
Надія
Богданівна). У випадку неповідомлення про
доповідь, Ви матимете можливість взяти участь в
обговоренні й послухати доповіді інших спікерів.
Для підключення необхідно в програмі Zoom
ввести ідентифікатор конференції: 722-101-6994,
Пароль 123321.

N.B. Якщо після надіслання заявки
виявиться, що Ваша участь в конференції, з
тих чи інших причин, є неможливою,
просимо завчасно повідомити про це
оргкомітет!

КООРДИНАТИ ОРГКОМІТЕТУ
46004, м. Тернопіль,
вул. Микулинецька, 46 а
(юридичний факультет ТНЕУ)
E-mail: confcovidte@ukr.net
Відповідальні члени організаційного
комітету:
Москалюк Надія Богданівна
+ 38 (067) 334 26 02
Колесніков Андрій Павлович
+ 38 (097) 986 41 98

Міністерство освіти і науки України

Тернопільський національний
економічний університет
ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Всеукраїнська науковопрактична он-лайн конференція
(із виданням збірки матеріалів)
“ Лікарська таємниця в умовах
пандемії: законодавчі,
правозастосовчі, соціальні та
психологічні аспекти ”
15 травня 2020 року
11.00 год

Тернопіль

