
                             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вельмишановні колеги! 

Інформуємо Вас про проведення та маємо честь запросити 

 до участі у науково-практичній конференції з міжнародною участю  
 

 

«ФІЗІОЛОГІЧНІ ТА КЛІНІЧНІ АСПЕКТИ  

ЕНДОКРИННОЇ ПАТОЛОГІЇ», 
 

 

яка відбудеться 17-18 жовтня 2019 року  

на базі Івано-Франківського національного медичного університету. 
 

Конференція включена до «Реєстру з'їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій, які 
проводитимуться у 2019 році» Міністерства охорони здоров'я України (№ 339). 

 
Основні напрямки роботи конференції: 

• Фізіологічні та клінічні аспекти тиреодології 

• Цукровий діабет: сучасна парадигма (фізіологічні та клінічні основи) 

• Коморбідна ендокринна патологія 

• Вікові аспекти ендокринної патології 
 

Форматом конференції передбачено проведення круглого столу «Інтеграція традиційних 
та інноваційних методів у навчальному процесі викладання фізіології з метою 

підвищення якості підготовки магістрів».   
 

Місце проведення конференції: 

м. Яремче: готель «Карпатські зорі» (вул. Петраша, 6А),  
Виробничо-навчально-рекреаційна база «Арніка» (вул. Свободи, 367) 

 

 

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ (нарис): 
17 жовтня: Урочисте відкриття конференції. Пленарне та секційні засідання. Дружня 
вечеря. 
18 жовтня: Секційні засідання. Постерна сесія. Круглий стіл «Інтеграція традиційних та 
інноваційних методів у навчальному процесі викладання фізіології з метою підвищення 
якості підготовки магістрів». Закриття конференції. Екскурсія на ТК «Буковель». 
 
ФОРМИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ: 

• усна доповідь та публікація тез; 

• стендова доповідь та публікація тез; 

• публікація тез; 
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• публікація статті; 

• вільний слухач. 
Матеріали конференції будуть представлені в електронному вигляді, надруковані у 

збірнику матеріалів конференції (тези) та у фаховому журналі Art of Medicine (статті). 
 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ: 
 

У структурі роботи обов’язково повинні бути коротко відображені мета і завдання дослідження, 
матеріали і методи її виконання, отримані результати і висновки. Усі скорочення (за винятком  
загальноприйнятих одиниць виміру) можуть бути використані лише після згадування повного терміну. Тези не 
повинні містити таблиці і малюнки. Обсяг матеріалів для друку - текст тез не повинен перевищувати 5000 
знаків. Текст тез друкується в редакторі MS WORD, у форматі А4 з полями: з усіх боків - 2 см. Параметри 
форматування: шрифт Times New Roman, кегль 14, інтервал -1.0. Файли у форматі .docx. Назва файлу повинна 
містити  прізвище першого автора (приклад: Шевченко.docx або Shevchenko.docx). 
  КРАЙНІЙ  ТЕРМІН ПОДАЧІ ТЕЗ – 01 жовтня 2019 року 

 
Структура тез: 

НАЗВА РОБОТИ (великими літерами) 
Прізвище та ініціали автора 

Установа (повна назва, кафедра, місто, країна, e-mail) 
 
   

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ: 
Рукопис необхідно оформити за допомогою MS Office на стандартному аркуші формату А4 (210х297 

мм), шрифт – Times New Roman, кегль – 14, інтервал – 1,5, абзацний відступ – 1,25 мм, вирівнювання - по 
ширині. Поля документа - 20 мм (з усіх сторін), обсяг - від 10 до 25 сторінок Мова статті: українська, 
англійська, російська, польська, французька, німецька. Детальнішу інформацію можете отримати за 
посиланням:  
http://art-of-medicine.ifnmu.edu.ua або за номером телефону +38 (099) 904 78 57 Варунків Степанія 
Володимирівна.  Ел. пошта для надсилання статей  artmedifdmu@gmail.com 

КРАЙНІЙ  ТЕРМІН ПОДАЧІ СТАТЕЙ – 01 листопада 2019 року 

 

Оргкомітет не несе відповідальності за помилки авторів. Матеріали, у яких порушуються 

принципи біоетики та доброчесності, публікуватися не будуть. 

Вартість публікації тез - 150 грн, статті – згідно вимог журналу на момент публікації.  
Організаційний внесок – 450 грн, для молодих вчених - 300 грн. 
Оплата організаційного внеску та публікацію матеріалів конференції здійснюється на карту 
ПриватБанку 5168 7426 0154 8328 Гуранич Тетяна Валеріївна (у призначені платежу 
ОБОВ’ЯЗКОВО вказати прізвище учасника) 
 
Контактні особи:  
- зав. кафедри фізіології, д.мед.н., проф. Воронич-Семченко Наталія Миколаївна (050) 082-96-91. 
- доц. кафедри фізіології, к.мед.н. Гуранич Тетяна Валеріївна (050) 043-75-73, (097) 643-39-64 
 
Реєстрація на конференцію: 
 
https://u.to/wlM_Fg  

 
 

 

З глибокою повагою 

оргкомітет конференції 


