
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ  

ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я 

 
 

 
ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

 
Запрошуємо Вас взяти участь у 

 
Науково-практичній конференції з міжнародною участю  

«СУЧАСНІ ПРАКТИКИ ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ В РЕАБІЛІТАЦІЇ 

ТА ВІДНОВНОМУ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ» 
 

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

конференцій і пленумів, які проводитимуться у 2022 році» (№ 271) 

 
м. Івано-Франківськ, 7 жовтня 2022 р.  

 

Інформуємо Вас, що Івано-Франківський національний медичний університет 

проводить Науково-практичну конференцію з міжнародною участю 

«Сучасні практики внутрішньої медицини в реабілітації та відновному лікуванні 

хворих» 

 

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ: 

 

1. Реабілітація та відновне лікування пацієнтів терапевтичного профілю. 

2. Реабілітація осіб, що постраждали внаслідок бойових бій. 

3. Фізична та реабілітаційна медицина. 

4. Спортивна медицина. 

5. Постковідна реабілітація в практиці сімейного лікаря.  

6. Аспекти медико-психологічної реабілітації пацієнтів. 

7. Впровадження сучасних стандартів медичної реабілітації та відновного 

лікування в Україні.  

8. Досвід провідних фахівців України і Європи у галузі медичної 

реабілітації, медико-психологічної реабілітації, фізичної та реабілітаційної 

медицини. 

9. Новітні технології в реабілітаційній медицині. 

10. Сучасне обладнання у реабілітації та відновному лікуванні пацієнтів. 



Запрошуємо взяти участь у конференції науково-педагогічних працівників, 

студентів вищих навчальних закладів, лікарів фізичної та реабілітаційної 

медицини, сімейних лікарів, лікарів, які надають реабілітаційну допомогу, 

спортивних лікарів, фізичних терапевтів, ерготерапевтів, асистентів фізичних 

терапевтів та ерготерапевтів, роботодавців. 

 
ОФІЦІЙНІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ: українська, англійська, польська.  
 
ФОРМА ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДУ – змішана. Доповідачі матимуть змогу 
доповісти як наживо у конференц-залі, так і дистанційно на платформі Microsoft 
Teams.  
 
ФОРМА УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ: 

✓ усна доповідь - без публікації та з публікацією (тез, статей) 

✓ публікація тез в матеріалах конференції 

✓  публікація статей у фахових журналах – «Acta Balneologica», «Art of 

medicine» 

✓ вільний слухач.  

 
ФОРМА ПУБЛІКАЦІЇ: тези та статті. 

 

Матеріали конференції будуть опубліковані у збірнику тез конференції, в 

журналах: «Acta Balneologica» та «Art of medicine».  

 

Статті, які пройдуть додаткове незалежне рецензування будуть опубліковані у 

фаховому журналі «Acta Balneologica» - офіційний журнал Польської асоціації 

бальнеології та фізичної медицини (Іndexed: WEB OF SCIENCE (ESCI), INDEX 

COPERNICUS, Ministry of Education and Science and the Polish Medical 

Bibliography - MNiSW). Кількість статей обмежена – не більше 20. 

 

✓ Форма участі – УСНА ДОПОВІДЬ 

Для участі у конференції в якості доповідача Вам необхідно до 5 вересня 2022 

року заповнити он лайн форму реєстрації та надіслати на електронну адресу назву 

доповіді, ПІБ співавторів (доповідача виділити підкресленням). 

е-mail: rehabfrm22@gmail.com. Тема – «Доповідь». 

Вимоги до усної доповіді: тривалість усної доповіді не повинна перевищувати 15 

хвилин. 
 

✓ Форма участі - ПУБЛІКАЦІЯ ТЕЗ В МАТЕРІАЛАХ КОНФЕРЕНЦІЇ  

Для участі у конференції із публікацією тез необхідно до 5 вересня 2022 року 

заповнити он лайн форму реєстрації та надіслати тези оформлені відповідно до 

вимог (додаток 1.). 

е-mail: rehabfrm22@gmail.com. Тема – «Тези» 

 



✓ Форма участі - ПУБЛІКАЦІЯ СТАТЕЙ у фахових журналах – «Acta 

Balneologica», «Art of medicine» 

Для участі у конференції із публікацією статей необхідно до 29 серпня 2022 

року заповнити он лайн форму реєстрації, статті оформлені відповідно до вимог 

журнал «Acta Balneologica» (додаток 2) та журнал «Art of medicine» (додаток 3). 

Супровідні документи – довідка про відсутність плагіату, рецензія. 

Вартість публікації - журнал «Acta Balneologica» - 200 євро (оплата за 

публікацію статті проводиться після позитивного незалежного рецензування). 

е-mail: rehabfrm22@gmail.com. Тема – «Стаття» 

 
✓ Форма участі – ВІЛЬНИЙ СЛУХАЧ 

Для участі у конференції в якості вільного слухача Вам необхідно до 5 вересня 
2022 року заповнити он лайн форму реєстрації. 

 

ПОКЛИКАННЯ НА РЕЄСТРАЦІЮ: 

https://forms.gle/Mpgp2PKfu76ks74s6  
 

Розсилка номеру журналу «Acta Balneologica», «Art of medicine», матеріалів 

конференції та сертифікатів буде проводитись після проходження конференції. 

 

Організаційний внесок для участі в конференції – 300 грн. Включає: 

- доступ до участі в конференції в режимі on-line; 

- публікацію тез у Збірнику матеріалів конференції з отриманням матеріалів 

конференції; 

- сертифікат учасника конференції. 

Банківський рахунок: Івано-Франківський національний медичний університет 

Код ЄДРПОУ 02010758 Банк ДКСУ м. Київ, МФО 820172, р/р 

UA498201720313261005202004289 Свідоцтво 100202196, под.номер 

020107509155. Призн. платежу: за друкування тез та сертифікату. 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ: кафедра фізичної та реабілітаційної медицини, 

Івано-Франківський національний медичний університет  

Контактні особи:  

З питань організації, наукової програми конференції та доповідей: д.мед.н., 

доцент Роксолана Нестерак  – тел: +380505055207. 

е-mail: rehabfrm22@gmail.com 

 

Науковий відділ – проректор з наукової роботи ІФНМУ проф. Ігор Вакалюк – тел. 

+380505403435.  

 

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ: м. Івано-Франківськ, вул. Галицька,2. 

(Центральний корпус Івано-Франківського національного медичного 

університету) 

Попередня реєстрація є обов’язковою. 

https://forms.gle/Mpgp2PKfu76ks74s6


ДОДАТОК 1. 

 

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, 

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

Розділи: 

✓ повна назва роботи великими літерами, жирний шрифт; 

✓ прізвище, ім’я, по батькові автора (або авторів), науковий ступінь і 

вчене звання кожного автора ; 

✓ назва установи (установ), мобільний телефон, е-mail; 

✓ вступ; 

✓ мета; 

✓ матеріали і методи; 

✓ результати;  

✓ висновки. 

  



ДОДАТОК 2. 

ВИМОГИ ДО СТАТТІ В ЖУРНАЛІ «Acta Balneologica» 

Журнал Acta Balneologica (Варшава, Польща) індексується в базі даних, 

WEB OF SCIENCE (ESCI), INDEX COPERNICUS, Ministry of Education and 

Science and the Polish Medical Bibliography (MNiSW). Журнал публікує 

оригінальні наукові роботи, огляди, описи клінічних випадків. 

Усі статті рецензуються. 

Приймаються статті ВИКЛЮЧНО АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ, кількість 

статей в номері журналу обмежена (не більше 20). Робота повинна відповідати 

вимогам Гельсінської декларації. 

Обсяг оригінальних наукових статей, разом з рисунками, таблицями та 

списком літератури, не повинен перевищувати 21 600 знаків (12 сторінок 

машинописного тексту), оглядових статей – до 28 800 знаків (16 сторінок 

машинописного тексту). 

Текст друкується: кегль не менше 12 пунктів, з подвійним міжрядковим 

інтервалом на аркушах формату А4 (210 × 297 мм). Поля сторінки з усіх боків 2,5 

см (зліва, справа, зверху, знизу). Сторінки повинні бути пронумеровані. 

Титульна сторінка повинна включати: 

1. Повна назва роботи англійською мовою; 

2. Ім'я автора (або авторів) - спочатку ім'я, потім перша буква по 

батькові та прізвище (наприклад: Inna А. Ivanova). Оригінальна стаття не більше 7 

співавторів, оглядова стаття та в описі клінічного випадку не більше 4. 

3. Назва установи (установ), місто, країна. 

 

Структура оригінальної статті:  
Резюме подається англійською мовою, об`єм 150 - 250 слів. 

Резюме оригінальних статей повинні включати такі розділи як: 

✓ мета (The aim), 

✓ матеріали і методи (Materials and methods), 

✓ результати (Results), 

✓ висновки (Conclusions), 

✓ ключові слова (Key words) не більше п’яти згідно Index Medicus 

(Medical Subject Reading). Ключові слова не повинні повторювати 

назву статті. 

 

Текст оригінальної статті повинен бути структурований наступним чином: 

✓ вступ (Introduction), 

✓ ціль (The aim), 

✓ матеріали і методи (Materials and methods), 

✓ результати (Results), 

✓ дискусія (Discussion), 

✓ висновки (Conclusions), 

✓ література (References). 



У Вступі автори представляють актуальний стан даної тематики. В Меті 

визначають дослідницьку гіпотезу і завдання своєї роботи. У Матеріалах і 

методах описують всі методи дослідження та висновки етичної комісії ВНЗ з 

приводу застосування даних методів. У розділі Результати повинні бути 

представлені результати дослідження. У Дискусії (обговорення) автори вказують, 

якою мірою наукові цілі були досягнуті, наскільки результати роботи є 

оригінальними, а також її потенціальні методологічні обмеження та перспективи. 

У Висновках слід звернутися до цілей дослідження і їх обговорити. 

 

Структура оглядової статті: 
Резюме подається лише англійською мовою, об’єм 150 - 250 слів.  

Резюме повинно бути структуроване та включати такі розділи: 

• мета (The aim), 

• матеріали і методи (Materials and methods), 

• висновки (Conclusions), 

• ключові слова (Key words) 3-5 згідно Index Medicus (Medical Subject 

Reading). 

 

Текст оглядової статті повинен бути структурований таким чином: 

• вступ (Introduction), 

• мета (The aim), 

• матеріали і методи (Materials and methods), 

• огляд і обговорення (Review and discussion), 

• висновки (Conclusions), 

• література (References). 

У Вступі автори представляють актуальний стан даної тематики. В Цілі 

визначають завдання своєї роботи. У Матеріалах і методах описують всі методи 

дослідження. У розділі огляд і обговорення автори наводять огляд даної тематики, 

вказують, якою мірою розкрита дана проблема і її потенційні обмеження і 

перспективи. У Висновках слід звернутися до цілей дослідження і їх обговорити. 

 

Таблиці та малюнки. 

 

Таблиці, графіки і малюнки мають бути розташовані в окремих файлах і 

пронумеровані, таблиці - римськими цифрами, малюнки - арабськими цифрами. 

Малюнки та фотографії повинні бути відправлені в електронному вигляді, в 

одному з форматів: * .cdr, * .tif, * .eps, * .gif або * .jpg (300 точок на дюйм). Назви 

та інші пояснення до малюнків необхідно додати окремим документом. Графіки 

(Figure) і таблиці (Table) (з назвами і поясненнями) мають бути надіслані у 

окремих файлах в форматі * .doc, * .docх. 

У тексті статті потрібно вказати розташування таблиць і малюнків, 

вказавши їх номер. 

  

Література. 



Літературні джерела, оригінали яких представлені кирилицею, повинні бути 

транслітеровані латиницею і перекладені англійською мовою. Не менше третини 

літературних джерел повинні бути представлені за останні 5 років. 

 

Оформлення літератури має відповідати вимогам Index Medicus: автори 

повинні бути розташовані і пронумеровані в порядку цитування в тексті, а не в 

алфавітному порядку. Кожна позиція - повинна бути написана з нового рядка, 

пронумерована, а також включати в себе: прізвище та ініціали автора (авторів), 

назва статті, назва журналу, в якому вона була опублікована (абревіатури назв 

журналів повинні відповідати Index Medicus), рік видання, номер (арабськими 

цифрами), номери першої і останньої сторінок. 

Якщо авторів семеро або більше, то потрібно записати ім'я перших трьох з 

позначенням "та ін.". Посилання в тексті, в квадратних дужках, повинні бути 

приведені арабськими цифрами. 

При цитуванні книги треба відзначити наступний номер позиції, автора, 

назву, видавництво, місце та рік видання. Спираючись на текст глави, обов'язково 

треба відзначити: прізвище автора, ініціали, назву глави, прізвище автора 

(редактора) книги, ініціали, назву книги, видавництво, місце та рік видання, 

сторінки. 

 

Приклади оформлення літератури 

 

Статті до трьох авторів 

Arrami M, Garner H. A tale of two citations. Nature. 2008;451(7177):397–399. 

Більше трьох авторів 

Navarro-González JF, Mora-Fernández C, Muros de Fuentes M et al. Effect of 

pentoxifylline on renal function and urinary albumin excretion in patients with diabetic 

kidney disease: the PREDIAN trial. J Am Soc Nephrol. 2015;26(1):220–229. 

Он лайн публікації 

Helal R, Melzig MF. In vitro effects of selected saponins on the production and 

release of lysozyme activity of human monocytic and epithelial cel lines. Sci Pharm. 

2011;79:337–349. doi: 10.3797/ scipharm.1012-15. 

Розділ книжки, більше трьох авторів 

Jagielski M. Pojęcie danych medycznych. In: Andres K, Bielak-Jomaa E, 

Jagielski M et al. Ochrona danych osobowych medycznych. Warszawa: C.H.Beck; 

2016, p. 11–21. 

Розділ книжки, 1-3 автори 

Jagiełło D. Ramy odpowiedzialności i postępowanie dowodowe w związku z 

podejrzeniem stosowania dopingu w sporcie. In: Gardocka T, Jagiełło D, eds. Problemy 

prawne na styku sportu i medycyny. Warszawa: C.H.Beck; 2015, p. 3–11. 

 

Приклад транслітерації на латиницю 

Автор(и). Транслітерована назва статті [Переклад назви статті на англійську 

мову]. Назва періодичного видання, рік; номер: сторінки. (позначка, з якої мови 

транслітеровано UA або Ru) 



Berezin A. E. Elevatsiya kontsentratsii triglitseridov v plazme krovi i 

kardiovaskulyarnyy risk [Triglycerides plasma level elevation and cardiovascular risk]. 

Ukrainian Medical Journal. 2015; 3(71):70-76. (Ru) 
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ДОДАТОК 3. 

ВИМОГИ ДО СТАТТІ В ЖУРНАЛІ «Art of medicine» 

Автору, який надсилає статтю до редакції журналу, необхідно 

зареєструватися на сайті журналу «Art of Medicine» та подати статтю за 

наступним покликанням http://art-of-medicine.ifnmu.edu.ua. Назва файлу повинна 

відповідати прізвищу першого автора. 

 На початку статті обов’язково необхідно вказати номер телефону автора 

для подальшого спілкування з редакцією журналу, а також категорію статті 

(наприклад, ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ). Вся робота над статею 

відбувається через сайт журналу, де автор спілкується з редакцією та вносить 

виправлення у статтю, а також може відстежити на якому етапі знаходиться його 

стаття. 

З метою підвищення якості публікацій та індексів цитування наших авторів 

редакція журналу наполегливо рекомендує подавати статті, написані англійською 

мовою. 

Редакція журналу «Art of Medicine» бере до розгляду для публікації статті за 

умови, що ні рукопис, ні будь-яка його частина, таблиці, рисунки не були 

опубліковані раніше в друкованій чи електронній формі і не перебувають на 

розгляді для публікації у іншому журналі. Статті платні, оплата проводиться після 

підписання договору. 

Категорія статей. 

Оригінальні дослідження, дискусійні та проблемні статті, випадки з 

практики, медична освіта, огляд літератури. Спеціальності: 222 - Медицина, 221 - 

Стоматологія, 228 - Педіатрія, 227- Фізична терапія, ерготерапія. 

Мова публікації. 

Мови статті: англійська, українська, німецька, польська, французька. 

Автор зобов’язаний ретельно вичитати і відредагувати текст рукопису. 

Зміст викладати чітко, без повторень, користуватися англійським (українським) 

правописом, вживати англійську (українську) термінологію і дотримуватися норм 

літературної англійської (української) мови. Статті англійською мовою, які 

перекладені з української, мають супроводжуватися текстом на мові оригіналу, 

оформленому відповідно до встановлених вимог. Такі статті попередньо 

проходять у редакції перевірку якості перекладу. У випадку виявлених змістових 

невідповідностей стаття повертається. Одиниці вимірювання вказувати за 

системою CI. 

Вимоги до оформлення статей. 

Рукопис необхідно оформити за допомогою MS Office на стандартному 

аркуші формату А4 (210х297 мм), шрифт – “Times New Roman”, розмір шрифту – 

14, інтервал – 1,5, абзацний відступ - 1,25 мм, вирівнювання - по ширині. Поля 

документа 20 мм (з усіх сторін), обсяг 10 - 25 сторінок. 

Структура статті: 

• Шифр УДК. 

• Назва статті (великими літерами (необхідно виділити текст і 

натиснути на вкладці «Основне» у групі «Шрифт» кнопку 

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


«Змінити регістр» (Aa), щоб усі букви в тексті набули верхнього регістра, 

оберіть «УСІ ВЕЛИКІ», жирним шрифтом, вирівнювання по середині, одинарний 

міжрядковий інтервал). 

• Ініціали автора (авторів), прізвища, мовою статті (кількість авторів 

однієї статті не повинна перевищувати п’яти осіб!) – нежирним шрифтом, 

вирівнювання по лівому краю, одинарний міжрядковий інтервал. 

• Установа (повна назва, кафедра, місто, країна, ORCID ID (кожного 

автора у тій послідовності як вони подані у статті), e-mail) 

– курсивом, нежирним шрифтом, вирівнювання по лівому краю, одинарний 

міжрядковий інтервал. 

• Резюме пишеться мовою статті на початку, а інші резюме пишуться в 

кінці статті (українською мовою - обсяг 1500 знаків (1400-1600) без пробілів та 

ключових слів), (англійське резюме повинно мати 3000 знаків (2800-3000) без 

пробілів та ключових слів), у них вказуються УДК, назва статті, ініціали та 

прізвища авторів, назва установи (повна назва, кафедра, місто, країна, ORCID ID, 

e-mail), у них повністю відображається зміст статті, оригінальні дослідження 

повинні містити чітко виділену мету, методи, результати дослідження та 

висновки. 

• Ключові слова (українською і англійською мовами) – не більше 5 слів 

чи словосполучень (пишуться в кінці кожного резюме). Статті присвячені огляду 

літератури можуть містити не всі структури статті. 

Основні розділи статті: 

1. Вступ. Інформація (у тому числі довідкового характеру), необхідна 

для того, щоб зрозуміти Ваші дослідження і причини проведення. У цьому розділі 

статті необхідно вказати передумови до проведення дослідження: дати загальне 

розуміння проблеми, якою Ви займаєтеся, і аргументовано обґрунтувати 

актуальність Вашого дослідження. 

2. Обґрунтування дослідження. Дати відповідь на питання про 

необхідність проведеного автором дослідження. Мета висвітлює невирішені 

іншими вченими частини досліджуваної проблеми і вказує на не зайнята «нішу» 

досліджень. Цей розділ пишеться на підставі публікацій періодичних наукових 

видань (книги, підручники, монографії до таких не належать). Огляд періодики з 

проблеми, що досліджується автором, повинен включати джерела не більше 5-

річної давності і обов'язковий огляд закордонних наукових періодичних видань з 

проблеми, що досліджується автором. Кількість іноземних джерел має бути не 

меншою 40 %. Допустимий рівень самоцитування – не більше 30 %. Обов'язковим 

при використанні покликань на літературні джерела є критичний аналіз цих 

джерел, тобто зазначення того, що авторам робіт вдалося досягти, а чого ні. При 

цьому бажаний такий аналіз по кожному джерелу (використання широкого 

діапазону покликань типу «у роботах [3–7]» не рекомендується). Розділ 

«Обґрунтування дослідження» повинен дати читачеві розуміння того, для чого 

проводилося дослідження, результати якого автор збирається опублікувати в 

статті. 

3. Мета дослідження. Необхідно чітко сформулювати мету 

дослідження, яка повинна логічно випливати з розділу 



«Обґрунтування дослідження». Мета дослідження, може бути 

сформульована у Гіпотезі, яку автор хотів підтвердити або спростувати. 

(ПОРАДА: Не пишіть фрази типу: «Метою нашої роботи було порівняння 

препарату А і препарату В при патології С». Пишіть те, що дозволило б зрозуміти, 

що саме автори очікують побачити в результаті такого порівняння). 

4. Матеріали і методи. У Матеріалах автор повинен довести 

репрезентативність матеріалу: характеристики хворих (чи інших об'єктів 

дослідження), спосіб їх відбору. Умови проведення дослідження (база) повинні 

бути викладені настільки детально, щоб читач міг самостійно вирішити, чи 

правильно вони описані і чи відповідає опис конкретних умов його клінічної 

практики. 

(ПОРАДА: для репрезентативності автор повинен пояснити 3 головні 

моменти: 

– Відповісти на питання: «Чому було обрано саме цей, а не інший 

матеріал?». 

– Викласти принцип відбору матеріалу (описані критерії 

включення/виключення об'єктів дослідження). 

– Пояснити принцип і сенс поділу матеріалу на будь-які групи (за віком, 

статтю тощо). 

Увага! Пояснення типу «традиційно» і подібне неприйнятні. 

Методи. У цій частині розділу необхідно: 

– Обґрунтувати, чому був застосований саме цей, а не якийсь інший 

метод. 

– Сформулювати критерії оцінки ефекту або результату застосовуваного 

методу. 

Увага! Методи кількісного аналізу кращі, ніж описові. Тому, якщо вони не 

застосовуються і їх відсутність не має видимого обґрунтування, потрібно вказати, 

чому не використовуються методи статистики. Розділ необхідно назвати так, 

щоб були зрозумілі «експериментальна» і «методична» складові авторського 

дослідження. 

Написана стаття з використанням програмного забезпечення для обробки 

статистичних даних чи інших методик, автору необхідно вказати номер ліцензії 

програми або де знаходиться програма чи посилання в інтернеті. 

5. Результати дослідження. У цьому розділі необхідно відобразити всі 

отримані під час дослідження результати, причому тільки в такому вигляді, який 

можна сформулювати як «голі факти». Інтерпретувати результати в цьому розділі 

не потрібно! У цьому розділі рекомендується подавати матеріали наступним 

чином: 

– Як і в розділі «Матеріали і методи» результати, які відповідають 

різним експериментам, можна розділити на підрозділи; 

– Результати повинні бути представлені в логічному порядку, причому 

рекомендується приводити результати в порядку важливості, не обов'язково 

використовувати той порядок, в якому проводилися експерименти; 

– Не слід дублювати дані, які наведені на малюнках, графіках і в 

таблицях. Поширеною помилкою є приведення даних, відображених в малюнках і 



таблицях в тексті статті. Замість цього в тексті статті слід узагальнити той 

матеріал, який читач знайде в таблиці або звернути увагу читача на головні 

пункти в наведеному малюнку або таблиці. Читачеві, як правило, легше читати 

дані в таблиці, ніж в тексті статті. 

(ПОРАДА: Існує відома приказка в англійській мові: «Картинка коштує 

1000 слів». Це означає, що зображення може пояснити висновки набагато краще, 

ніж текст. Тим не менш, уникайте надмірних малюнків і таблиць. Якщо даних для 

повноцінних таблиць та рисунків не вистачає, краще цю інформацію описати в 

тексті). 

6. Обговорення результатів. У даному розділі статті Ви повинні 

висловити свою точку зору на отримані результати дослідження. Іншими словами, 

необхідно дати відповідь на головне питання: «Що Ваші результати означають (у 

Вашій інтерпретації)?». У цьому розділі Ви повинні: обговорити Ваші результати 

в порядку від найбільш до найменш важливих; порівняти Ваші результати з 

результатами інших дослідників – які в них є розбіжності та обговорити їх 

причини; можна запропонувати додаткові дослідження для поліпшення або 

поглиблення отриманих результатів. 

7. Висновки. У даному розділі статті обов'язково вкажіть ще раз основні 

узагальнюючі результати по Вашій роботі, звертаючи особливу увагу на 

відповідність висновків поставленої мети дослідження з розділу статті «Мета 

дослідження» – вони повинні збігатися. Це означає, що Висновки повинні 

відображати конкретні отримані автором результати, на підставі яких можна 

зробити висновок про наукову новизну і можливості практичного застосування 

результатів дослідження, викладених у статті. 

(ВАЖЛИВО! Висновки мають бути подані таким чином, щоб читач (будь-

то вчений або практикуючий лікар), прочитавши тільки Висновки, захотів 

прочитати всю статтю). 

8. Оформлення малюнків / таблиць. Наводяться в тексті статті, без 

обтікання; посилання на таблиці та малюнки наводяться також у тексті статті 

(табл. 1, рис. 1); всі рисунки повинні бути у форматі JPG ( з роздільною здатністю 

300dpi); у таблиці не повинно бути порожніх клітинок оформлені згідно з 

вимогами ДАКу України і розміщені по тексту. 

9. Література. Літературу підписуємо словом Referenсes. Список 

використаної літератури в статті необхідно оформити відповідно до стилю 

цитування Vancouver Style. Посилання на використані джерела оформляються у 

міру появи в тексті у квадратних дужках [1, 2, 3, 10]. Роботи, які в оригіналі 

опубліковані кирилицею, повинні бути транслітеровані латиницею. Обов’язково у 

кінці кожного літературного джерела вказати doi! Кількість літературних джерел 

не повинна перевищувати 15. Передача українських літер повинна здійснюватися 

згідно з Постановою Кабінету міністрів України №55 від 27 січня 2010 року «Про 

впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею». 

Примітка: 1. Буквосполучення «зг» відтворюється латиницею як «zgh» 

(наприклад, Згорани-Zghorany) на відміну від «zh» 

- відповідника української літератури «ж». 

2. М’який знак і апостроф не відтворюються. 



3. Транслітерація прізвищ та імен осіб і географічних назв здійснюється 

шляхом відтворення кожної літери латинецею. Редакція наголошує, що основним 

джерелом наукової інформації є наукова стаття за останні п’ять років! 

10. Угода про передачу авторських прав. 

Підписання УГОДИ на публікацію та розповсюдження статті є 

обов’язковим після повного її опрацювання (перевірки, рецензування та 

корекції). 

 

Відомості про авторів подавати обов’язково (окремим файлом) українською 

та англійською мовами: 

- П.І.Б. (повністю) 

- Посада, звання, місце роботи, ORCID ID (https://orcid.org/register) 

- Контактний телефон та адреса електронної пошти (обов’язково) 

 

Для  з’ясування  будь-яких  питань  щодо  публікації  статті  автор  

(автори)  можуть  звертатися  за  адресою:artmedifdmu@gmail.com 
  

https://orcid.org/register
mailto:artmedifdmu@gmail.com


 
ДОДАТОК 4 

 

ОН ЛАЙН АНКЕТА УЧАСНИКА КОНФЕРЕНЦІЇ 

Прізвище: _____________________________________________________________ 

Ім’я: __________________________________________________________________ 

По-батькові: ___________________________________________________________ 

Назва організації: _______________________________________________________ 

Посада: _______________________________________________________________ 

Спеціальність: _________________________________________________________ 

Науковий ступінь: ______________________________________________________ 

Вчене звання: __________________________________________________________ 

Країна, місто: __________________________________________________________ 

Контактна адреса з індексом (організації): _________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Електронна адреса: _____________________________________________________ 

Контактний номер телефону: ____________________________________________ 

Форма участі у конференції: 

- усна доповідь 

- вільний слухач 

- публікація тез 

- публікація статі у журналі «Acta Balneologica» 

- публікація статі у журналі «Art of medicine» 

Тематика згідно наукового напрямку конференції ___________________________ 

______________________________________________________________________ 

Тема доповіді: _________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Назва статті: ___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Дата: Підпис: 

  



ДОДАТОК 5 

Оцінка роботи рецензентом 
(для організаторів) 

 

Назва статті (мовою оригінала): 
 

 

 

 

Просимо відповісти на наступні запитання та дати коротку оцінку роботи 

 

Запитання щодо оцінки роботи Так Ні 

Чи актуальна тематика статті?   

Чи відповідає оформлення статті вимогам?   

Рецензія   

Чи представлен новизна у роботі?   

Статистичні дані загальноприйнятні? 

(оригінальне дослідження) 

  

Чи достовірні результати дослідження?  

(оригінальне дослідження) 

  

Чи відповідає оформлення таблиць та малюнків 

відповідним вимогам? 

  

Літературні джерела   

Чи є зауваження щодо стилістики та граматики?   

Чи дотримані етичні норми?   

Стаття потребує доопрацювання автора та повторного 

рецензування? 

  

Робота може бути представлена в науковому 

медичному виданні? 

  

Зауваження/Рекомендації   

   

   

   

   

   

   

   

Рецензент 
(ПІП, науковий ступінь та звання,  посада і місце роботи) 

 

Підпис 

МП 

Дата   

Підписана рецензія надсилається в електронному вигляді.   
 


