
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ  

ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я 

 
 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 
 

Запрошуємо Вас взяти участь у 
 

Всеукраїнській науково-практичній конференції лікарів 

(фармацевтів/провізорів)-інтернів 

«Актуальні питання клінічної медицини, стоматології та фармації» 
 

Конференція внесена до «Реєстру конгресів, симпозіумів, науково-практичних 

конференцій і пленумів, які проводитимуться у 2023 році» (№ 13 від 

12.01.2023) 

 

м. Івано-Франківськ, 17 травня 2023 р.  
 

Інформуємо Вас, що Івано-Франківський національний медичний університет 

Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 

 проводить Всеукраїнську науково-практичну конференцію  

«Актуальні питання клінічної медицини, стоматології та фармації» 

 

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ: 

 

1. Діагностика, лікування та профілактика захворювань внутрішніх органів 

на засадах доказової медицини. 

2. Сучасні стандарти надання медичної допомоги в умовах обмежених 

ресурсів. 

3. Надання невідкладної медичної допомоги в період бойових дій та 

воєнного стану. 

4. Нові напрямки діагностики та лікування у хірургічній практиці. 

5. Інноваційні методи лікування та діагностики у педіатрії.  

6. Сучасні стандарти надання медичної допомоги в гінекології. 

7. Впровадження новітніх методів та протоколів при наданні 

стоматологічної допомоги. 

8. Сучасні аспекти надання фармацевтичних послуг в умовах сьогодення. 

 

 

Запрошуємо взяти участь у конференції: лікарів (фармацевтів/провізорів)-

інтернів 

 
 
 



 
ОФІЦІЙНІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ: українська, англійська.  
 
ФОРМА ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДУ – змішана.  
 

ФОРМА УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ: 

✓ усна доповідь -  з публікацією (тез) 

✓ публікація тез 

✓ вільний слухач.  
Збірник матеріалів конференції (його електронна версія буде розміщена на сайті 

ІФНМУ за покликанням  https://www.ifnmu.edu.ua/uk/instytut-pislyadyplomnoyi-osvity) 

 

ДЛЯ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ НЕОБХІДНО до 15 квітня 2023 року заповнити 

реєстраційну форму за покликанням https://forms.gle/dN7Vc7HeZiwPuJ6s5   
 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ В МАТЕРІАЛАХ КОНФЕРЕНЦІЇ. 

Приймаються тези, що не були опубліковані раніше. Оргкомітет не несе 

відповідальність за наукову достовірність тез. 

 

Структура тез 

Обсяг до 3 сторінок. Формат файлу А4 через 1,5 інтервали, кегль -  14, 

шрифтом Times New Roman; поля з усіх сторін – 20 мм, у форматі MS Office doc 

або docx. Тези не мають включати таблиці, малюнки та список літератури. 

Структура: 

• повна назва роботи великими літерами, жирний шрифт; 

• прізвище, ім’я, по батькові автора (або авторів), (доповідача виділити 

курсивом). 

• керівник роботи та кафедру на якій виконана робота. 

• назва установи (установ)  

• текст 

 
ВИМОГИ ДО УСНОЇ ДОПОВІДІ: Тривалість усної доповіді лімітована та не повинна 

перевищувати 10 хвилин  

 

АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ: Україна, м. Івано-Франківськ, вул. Галицька,2.  

Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 

Контактні особи:  

З питань організації, наукової програми конференції: 

 тел. 0342-53-2045 

к.мед.н., доц. Іваночко В.М.  

к.т.н., доц. Войтович С.А. 

  



МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ: 

 м. Івано-Франківськ 

 

Терапевтична секція    Аудиторія №6 (МКЛ №1) 

Хірургічна секція    Аудиторія №17 (ОКЛ) 

Акушерсько-гінекологічна секція  Аудиторія кафедри акушерства і гінекології імені 

професора І.Д. Ланового  

Педіатрична секція Аудиторія кафедри дитячих хвороб післядипломної 

освіти 

Стоматологічна секція   Аудиторія №13 

Секція фармації  Аудиторія кафедри хімії, фармацевтичного аналізу 

та післядипломної освіти 

 

 

ПОЧАТОК КОНФЕРЕНЦІЇ о 9 год. 

 

 

 

 

Будемо раді Вашій участі в конференції! 
 

 
 

(За змінами щодо проведення конференції слідкуйте на сайті ІФНМУ) 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 


