
Вимоги до оформлення матеріалів: 

Вимоги до оформлення стендової доповіді: 
 
До публікації приймається текст стендової доповіді українською або англійською 

мовами. 
Подані стендові доповіді рецензуються і будуть опубліковані на сайті  

https://armed.org.ua/.  
Текст доповіді набирається в програмах Word або PowerPoint тільки в 

горизонтальній (альбомній) орієнтації сторінки (всього 4 сторінки) та повинен бути 
збережений в pdf форматі. 

Структура стендової доповіді повинна бути наступною:  
- повна офіційна назва організації, де працює кожний з авторів, країна, місто,  
- прізвище, ім’я, по-батькові автора (авторів), 
- назва робот и, 
- електронна адреса для листування  
- далі сам текст (актуальність, мета, матеріал та методи дослідження, результати 

дослідження, рис, таблиці, висновки) – див приклад. В кінці роботи англійською 
мовою: прізвище, ім’я, по-батькові автора (авторів), назва роботи, повна офіційна 
назва організації, де працює кожний з авторів, країна, місто.  

При складанні тексту не допускається наявність у тексті нерозшифрованих 
абревіатур,    скорочень. 

Унаочнення результатів роботи слід представляти у вигляді графіків, рисунків, 
схем. 

Текст має бути вичитаним. Автори несуть відповідальність за достовірність 
наведеної інформації. 

Назва файлу повинна містити прізвище першого автора англійською мовою, 
наприклад: Semchenko_st.dop. 

Текст стендової доповіді приймається лише в електронному вигляді і повинен 
бути надісланий на адресу оргкомітету конференції до 05.10.2022 (е-mail: 
nevrolog_iv@ukr.net.  

Публікація безкоштовна. За публікацію стендової доповіді видається сертифікат 
20 балів згідно Наказу №725 від 14.07.2021р про БПР. 

 
Адреса оргкомітету:  

 
Івано–Франківський національний медичний університет,  
кафедра неврології,      
м.Івано-Франківськ, вул.Галицька, 2,   76018 
з поміткою «Конференція». 
e-mail: nevrolog_iv@ukr.net 

     Контактний телефон: 0673984919 – Гриб Вікторія Анатоліївна; 
 0509514859 – Дорошенко Олександр Олександрович 
 
Редакційна колегія залишає за собою право відхиляти матеріали, які не 

відповідають вимогам до тез  або вносити в них корективи. 
 

Оргкомітет: 
 
Ректор ІФНМУ, професор Рожко Микола Михайлович 

Проректор з наукової роботи ІФНМУ, професор Вакалюк Ігор Петрович 

Завідуюча кафедри неврології ІФНМУ професор Гриб Вікторія Анатоліївна 

Доцент кафедри неврології ІФНМУ Дорошенко Олександр Олександрович 
Доцент кафедри неврології ІФНМУ  Купновицька-Сабадош Марта Юріївна 

  

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ 

ІВАНО – ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

 

 

 

НАУКОВО – ПРАКТИЧНА  КОНФЕРЕНЦІЯ  

«Актуальні аспекти сучасної неврології» 

 

 
 

 

З А П Р О Ш Е Н Н Я 
   

 

 
 

12 – 13 жовтня 2022 року 

м. Івано-Франківськ 

 

 

 

https://armed.org.ua/
mailto:nevrolog_iv@ukr.net


Вельмишановні колеги! 
  

      Маємо честь запросити вас взяти участь у роботі  науково-практичної 

конференції «СУЧАСНІ АСПЕКТИ КЛІНІЧНОЇ НЕВРОЛОГІЇ», що 

відбудеться 12-13 жовтня 2022 року в комбінованому форматі на базі ДВНЗ 

«Івано-Франківський національний медичний університет». 

 

    Адреса оргкомітету:  

   Івано–Франківський національний медичний університет, кафедра неврології, 

    м.Івано-Франківськ, вул.Галицька, 2,   76018. 

 

    Контактні телефони:  
0673984919 – завідуючка кафедри, професор Гриб Вікторія Анатоліївна 
0509514859 – доцент Дорошенко Олександр Олександрович 
e-mail: nevrolog_iv@ukr.net 

    

 Тематика основних напрямків: 

1. Оптимізація терапії та реабілітації мозкового інсульту на підставі 

доказової медицини згідно з сучасними клінічними настановами. 

2. Сучасний підхід до терапії когнітивних порушень та депресії. 

3. Терапія хронічних больових синдромів у практиці лікаря-невролога. 

4. Питання лікування полінейропатій різного ґенезу та інших захворювань 

периферичної нервової системи. 

5. Актуальні питання терапії екстра пірамідних захворювань. 

6. Сучасний підхід до терапії розсіяного склерозу. 

7. Діагностика та лікування пароксизмальних станів та епілепсії. 

 

Місце проведення:  

       –  онлайн (в режимі прямої трансляції).  Реєстрація обов’язкова та доступна 

на сторінці заходу: https://armed.org.ua/neurology_bukovel_anons_2022/ 

       –  офлайн до 120 осіб (за попереднім записом) в конференц-залі готелю 

«Gasthaus» за адресою: Івано-Франківська область, с. Паляниця, Урочище 

Вишня 302. 

 

      Робочі мови: українська, англійська. 

 

      Організаційний внесок  – 350 грн 

 
                                  Реєстраційна  картка  

     Загальні дані:    

 
          Прізвище, ім'я, по-батькові 
           Науковий ступень  
           Вчене звання 
           Місце роботи                     
           Посада 

 
      Адреса:  
 
          Держава 
           Місто 
           Вулиця 
           № будинку,квартири 
          Поштовий індекс 
           Контактний телефон, факс 

E-mаіl: 
        
      Відмітьте свої побажання відносно участі в роботі науково –         
       практичної  конференції: 
 
  □ Виступ з усною доповіддю  
  □ Як слухач 
     
       Забезпечення виступу: 
 
   □ Мультимедійна презентація         
   □ Так            
   □ Ні 
    
   
                                                                   
Дата                                      Підпис 

https://armed.org.ua/neurology_bukovel_anons_2022/


 


