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https://www.ifnmu.edu.ua/uk/diyalnist-universytetu/konferencii 

 

№ 440-нмф-2021 



Шановні колеги! 

Запрошуємо до участі у  

НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ 
з міжнародною участю  

«БАБЕНКІВСЬКІ ЧИТАННЯ» 

присвячена пам’яті академіка Г. О. Бабенка  
(on-line формат) 

яка відбудеться 18-19 жовтня 2021 року у 
 м. Івано-Франківськ 

НМФ внесений до Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій, 
які проводитимуться у 2021 році, 

до розділу «Науково-практичні конференції» під № 440 та назвою «Бабенківські читання» 
присвячена пам’яті академіка Г. О. Бабенка, датою проведення 18-19 жовтня 2021 року. 

У НМФ братимуть участь провідні науковці та фахівці з України, Польщі, Німеччини, Словаччини, США 

Установи-організатори проведення НМФ  

✓ Міністерство охорони здоров’я України  

✓ Івано-Франківський національний медичний університет 

✓ Асоціація мікроелементологів України 

Місце проведення НМФ: 
76000, м. Івано-Франківськ,  

в он-лайн форматі на базі платформи «Teams»  
за посиланням: 

https://teams.microsoft.com/_#/school/conversations/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5?threadId=19:DdlXxVt47Dl4iJtkd31
GgYbAfqHGwc1AjubUhfM33vM1@thread.tacv2&ctx=channel 

Прийом робіт до 10 жовтня 2021 року 

https://teams.microsoft.com/_#/school/conversations/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5?threadId=19:DdlXxVt47Dl4iJtkd31GgYbAfqHGwc1AjubUhfM33vM1@thread.tacv2&ctx=channel
https://teams.microsoft.com/_#/school/conversations/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5?threadId=19:DdlXxVt47Dl4iJtkd31GgYbAfqHGwc1AjubUhfM33vM1@thread.tacv2&ctx=channel


Додатково інформацію  НМФ: 
можна переглянути за посиланням: 

https://www.ifnmu.edu.ua/uk/diyalnist-universytetu/konferencii 

Початок роботи НМФ: 
18 жовтня 2021 р., о 9:00 

Мета проведення НМФ:  

1. Запровадити стандартизовані підходи до оцінки біоелементного статусу населення України і системи біогеохімічного 

моніторингу територій. 

2. Удосконалити методи дослідження рівня макро- та мікроелементів в об’єктах довкілля та біологічних субстратах. 

До участі запрошуються фахівці наступних спеціальностей: 

1. Медицина 

2. Біохімія 

3. Біологія 

4. Хімія 

5. Екологія 

Наукова програма НМФ: 

Пленарні лекції, доповіді, дискусії; 

Школа Біоелементології. 

Наукова тематика НМФ: 

1. Молекулярні механізми дії макро- та мікроелементів. 

2. Обмін макро- та мікроелементів за умов впливу ксенобіотиків на організм експериментальних тварин. 

3. Макро- та мікроелементи в діагностиці, профілактиці та лікуванні патологічних станів. 

4. Макро- та мікроелементи в раціоні сучасної людини. 

5. Школа з Біоелементології для молодих вчених. 

https://www.ifnmu.edu.ua/uk/diyalnist-universytetu/konferencii


Робочі мови НМФ: українська, англійська. 

Форми участі у НМФ: 

• виступ із доповіддю; 

• виступ із доповіддю та публікація; 

• публікація; 

• участь у засіданнях без доповіді. 

Матеріали НМФ будуть опубліковані після закінчення конференції: 

-Тези будуть оформлені окремою збіркою. 

- Статті – Журнал «Прикарпатський вісник НТШ «Пульс» 

Правила оформлення статей до «Прикарпатський вісник НТШ «Пульс»: 

https://www.ifnmu.edu.ua/images/zagalna_informacia/vidavn_diyalnist/gornal_Puls/dod1.pdf 

Правила оформлення тез: 

1. Обсяг тез не більше 1 сторінки формату А4 (210/297мм), українською або англійською мовою 

2. Текстовий редактор: “Word 6.0, 7.0 

3. Поля: 2 см 

4. Гарнітура: Times New Roman, 12 

5. Основний текст: через 1 інтервал 

6. Організаційний внесок ( тези, сертифікат) – 80 грн. 

7. Статті – відповідно до вимог журналу 

8. Тези (електронний варіант чи е-mail) надсилати до 10 жовтня 2021 року на адресу секретаріату. 

Cтруктура тез: 

• УДК 

• назва тез великими літерами 

• нижче з абзацу – прізвище, ініціали авторів; 

• четвертий рядок – назва закладу чи установи, місто, е-mail (обов`язково),  

• п`ятий рядок – текст тез; 



• рекомендований план тез: актуальність проблеми, наукова новизна роботи, мета, методи та результати досліджень, 

висновки. 

Учасники конференції гарантовано отримують: 
 

 сертифікати учасників  

 

 електронний збірник конференції  
 

  

•  

Реквізити рахунку: 

ЗАТ КБ ПриватБанк (ПриватБанк Україна) 

Р/р 4149 6293 8004 4297 

Ікалюк Галина Йосипівна 

 

Оргвнесок оплатити на рахунок до 15 жовтня 2021 року. 

Копію квитанції про сплату оргвнеску просимо відіслати на електронну адресу секретаріату конференції: e-mail: 

ikaliuk2017@ukr.net 

Реєстраційна карта учасника 

Наукової конференції 

1. Прізвище, ім΄я по-батькові (повністю) 

2. Назва організації, посада 

3. Вчений ступінь, звання 



4. Адреса для листування 

5. Телефони, е-mail 

6. Варіанти участі у конференції (підкреслити): стаття, тези, усна доповідь  

7. Дата                             Підпис 

Просимо надіслати реєстраційну карту до 15 жовтня 2021 року на електронну адресу: ikaliuk2017@ukr.net 

Організаційний комітет НМФ. 

Голова оргкомітету та особа, відповідальна за моніторинг виконання рішень (резолюції), прийнятих при проведенні 

НМФ: 

Ерстенюк Ганна Михайлівна – д.б.н., професор Івано-Франківського національного медичного університету 

Тел. +38 (066) 434-24-69 

Члени організаційного комітету НМФ. 

Секретаріат конференції: 76 000 м. Івано-Франківськ 

кафедра біологічної та медичної хімії ім. Г.О. Бабенка (+380342) 53-13-22 e-mail: chemistry@ifnmu.edu.ua 

Ікалюк Г. Й. моб. тел. +380971352963 e-mail: ikaliuk2017@ukr.net 

Кіндрат І. П. моб. тел. +380673730137  

e-mail: irakindrat0603@gmail.com 

З повагою і надією на співпрацю оргкомітет конференції 

mailto:irakindrat0603@gmail.com

