
 

                 

 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ 

ДВНЗ «ІВАНО-ФРАНКІСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ» 

ТОВАРИСТВО МОЛОДИХ ВЧЕНИХ 

СТУДЕНТСЬКЕ НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО 

СТУДЕНТСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТ 

87-а НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ СТУДЕНТІВ ТА 

МОЛОДИХ ВЧЕНИХ ІЗ МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ 

«ІННОВАЦІЇ В МЕДИЦИНІ» 

 

Шановні колеги! 
Науковий відділ ДВНЗ “Івано-Франківський національний медичний 

університет”, Товариство молодих вчених та Студентське наукове 
товариство запрошують Вас прийняти участь у 87-ій науково-практичній 

конференції студентів та молодих вчених із міжнародною участю 
«Інновації в медицині», яка відбудеться 

22-23 березня 2018 року. 

 

 

УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ БЕЗКОШТОВНА!!! 
 

 

 



 
У РОБОТІ КОНФЕРЕНЦІЇ ПЕРЕДБАЧЕНІ АКТОВІ ПРОМОВИ ПРОВІДНИХ 
УЧЕНИХ УНІВЕРСИТЕТУ, ПРОВЕДЕННЯ МАЙСТЕР-КЛАСІВ 

 
 
НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 
акушерство та гінекологія; 
анестезіологія та інтенсивна терапія; 
біологічна та медична хімія; 
біофізика; 
внутрішня медицина; 
гігієна та екологія; 
гістологія, цитологія та ембріологія; 
дерматологія та венерологія; 
ендокринологія; 
інфекційні хвороби та епідеміологія; 
медична біологія та генетика; 
медицина іноземними мовами; 
медицина катастроф та військова медицина; 
медсестриство; 
мікробіологія та вірусологія; 
наукові дослідження молодих вчених; 
неврологія; 
нормальна та патологічна морфологія; 
нормальна та патологічна фізіологія; 
онкологія; 
оториноларингологія; 
офтальмологія; 
оперативна хірургія та топографічна анатомія, судова медицина; 
педіатрія; 
психіатрія, наркологія та медична психологія; 
радіологія та радіаційна медицина; 
соціальна медицина та організація охорони здоров’я; 
спортивна медицина; 
стоматологія; 
суспільні науки і медицина; 
травматологія та ортопедія; 
фармакологія; 
фармація; 
фізична реабілітація, ерготерапія та фізичне виховання; 
     фтизіатрія; 
      хірургія. 
 



 
ФОРМИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ: 
1. Усна доповідь і публікація тез.                       3. Публікація тез. 
2. Стендова доповідь і публікація тез.              4. Усна доповідь і публікація статті. 
5. Стендова доповідь і публікація статті.          6.Публікація статті. 
7.Вільний слухач. 
 
РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 
 

 Українська 

 Англійська 

 Російська        
 
ФОРМИ ПУБЛІКАЦІЙ: 
Наукові доробки у вигляді тез будуть опубліковані у збірнику матеріалів 
конференції безкоштовно, а наукові доробки у вигляді статей (для молодих 
вчених) будуть опубліковані у фаховому журналі Art of Medicine (вартість однієї 
сторінки – 35 грн.). 
 
РЕГЛАМЕНТ ДОПОВІДІ: 
 Усна – до 10 хвилин 
Стендова – до 5 хвилин 
Виступ в обговоренні – до 5 хвилин 
 
 
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ: 
Рукопис необхідно оформити за допомогою MS Office на стандартному аркуші 
формату А4 (210*294 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 
Детальнішу інформацію можна отримати за посиланням:  
http://art-of-medicine.ifnmu.edu.ua/for_autors.html 
або за номером телефону +38 (098) 788 83 42 Солоджук Юрій Іванович 
УВАГА КІНЦЕВИЙ ТЕРМІН ПОДАЧІ СТАТЕЙ 15 ЛЮТОГО! 
 
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ: 
роботи, направлені для участі у конференції, не повинні бути 
раніше опублікованими або направленими для публікації в інші видання; 
один автор може опублікувати лише одну роботу або дві роботи у 
співавторстві; 
у структурі роботи обов’язково повинні бути коротко відображені мета 
і завдання дослідження, матеріали і методи її виконання, отримані результати 
і висновки; 

http://art-of-medicine.ifnmu.edu.ua/for_autors.html


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 3000 
знаків (одна сторінка машинопису); 
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 doc. 
назва файлу повинна містити прізвище першого автора англійською 
мовою (приклад: shevchenko.docx). 
 
Структура друкованої роботи (тез): 
назва роботи (великими літерами); 
прізвище та ініціали автора; 
науковий ступінь та вчене звання, П.І.Б. наукового керівника; 
повна назва установи, закладу, організації, кафедри, на якій виконано 
роботу 
 
 
ПАТОМОРФОГЕНЕЗ ПОРУШЕНЬ АКСОПЛИНУ ПРИ ПЕРИФЕРІЙНИХ 
НЕЙРОПАТІЯХ РІЗНОЇ ЕТІОЛОГІЇ 
Купчак М.М. 
Науковий керівник - к.мед.н., доц. О.І. Гевка  
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» 
Кафедра гістології, цитології та ембріології         
 
 
Реєстрація на конференцію доступна до 01 березня 2018 року за посиланням 
http://www.ifnmu.edu.ua/uk/2018-01-29-10-58-17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ifnmu.edu.ua/uk/2018-01-29-10-58-17


 
 
 
 

ОРІЄНТОВНА ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

21 БЕРЕЗНЯ – Заїзд учасників конференції 
22 БЕРЕЗНЯ – Реєстрація учасників. Відкриття конференції, актові промови 
провідних фахівців університету, секційні засідання. Культурна програма. 
23 БЕРЕЗНЯ – Майстер-класи. Пленарне засідання, закриття конференції. 
Екскурсія містом. Культурна програма. 
24 БЕРЕЗНЯ – екскурсія на ТК «БУКОВЕЛЬ». Роз’їзд учасників. 
 
 
 
Розважальна програма включатиме екскурсію містом, дружню вечерю та 
художнє шоу в найкращому нічному клубі Івано-Франківська, екскурсія в 
мальовничий куточок Карпат – ТК «Буковель». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Контакти: 
Науковий керівник Ради Студентського наукового товариства та Товариства 
молодих вчених - проф. Воронич-Семченко Наталія Миколаївна 
+38 (050) 0829691; 
голова Товариства молодих вчених доц. Гурик Зоряна Ярославівна 
+38 (050) 8696068; 
заступник голови Товариства молодих вчених Солоджук Юрій Іванович 
+38 (099) 9443974; 
голова Ради СНТ Рангулова Тетяна Сергіївна +38 (066); 
заступники голови Ради СНТ Бігун Роман Романович +38 (099) 4803050, 
Семченко Владислав Анатолійович +38  (096) 5308904; 
відповідальний за реєстрацію Юркевич Богдан Євгенович +38 (099) 4462711. 
 
 

З повагою та сподіваннями на зустріч, 
Організаційний комітет конференції. 


