
 

УКРАЇНА 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ 

НАКАЗ 

від 17 вересня 2021 року                 м. Івано-Франківськ № 1141-д 

Про проведення науково-практичної 

конференції з міжнародною участю 

«Бабенківські читання» 

На підставі «Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних 

конференцій, які проводитимуться МОЗ України у 2021 році» 

НАКАЗУЮ: 

1. Провести 18-19 жовтня 2021 року науково-практичну конференцію з 

міжнародною участю - «Бабенківські читання», присвячену пам’яті академіка Г. О. 

Бабенка, на базі університету дистанційно з використанням платформи Місгозой Теашз.  

2. Затвердити персональний склад організаційного комітету з проведення науково-

практичної конференції з міжнародною участю — «Бабенківські читання», присвячену 

пам’яті академіка Г. О. Бабенка, яка відбудеться 18-19 жовтня 2021 р. у такому складі: 

Голова оргкомітету: 

Рожко Микола Михайлович - д. мед. н., професор, Заслужений діяч науки і техніки 

України, ректор ІФНМУ. 

Співголова: 

Шафран Леонід Мойсейович - д. мед. н., професор, Заслужений діяч науки і 

техніки України, президент Асоціації Мікроелементологів України. 

Заступники Голови оргкомітету: 
Ерстенюк Ганна Михайлівна - д. б. н., професор, перший проректор ІФНМУ, 
Вакалюк Ігор Петрович - д. мед. н., професор, проректор з наукової роботи 
ІФНМУ; 

Члени оргкомітету: 
Максимчук Тарас Петрович - к. б. н., доцент, в.о. зав. кафедри біологічної та 

медичної хімії імені академіка Г. О. Бабенка, 

Мельник Марія Василівна - к. х. н., доцент, 
Романюк Андрій Леонтійович - к. х. н., доцент, 

Хопта Надія Степанівна - к. б. н., доцент, 
Сиротинська Ірина Дмитрівна - к. х. н., доцент, 

 

 



Сенчій Василь Миколайович - к. мед. н., доцент, 

Токарик Галина Володимирівна - к. х. н., доцент, 

Нечитайло Лариса Якимівна - к. б. н., асистент, 

Кіндрат Ірина Петрівна - к. б. н., асистент, 

Валішкевич Богдана Володимирівна - к. б. н., асистент, 

Шкурашівська Світлана Василівна - асистент, 

Курас Лілія Дмитрівна - асистент, 

Ікалюк Галина Йосипівна - асистент, 

Федорів Мар’яна Зіновіївна - асистент, 

Сав’як Оксана Любомирівна - асистент, 

Мельничук Любов Василівна - асистент. 

Секретаріат конференції: 

Слободян Зоряна Олексіївна - асистент, 

Кривов’яз Оксана Степанівна - асистент, 

Мельничук Ірина Богданівна - асистент, 

Грицак Орися Дмитрівна - асистент. 

3. Начальнику відділу інформаційно-аналітичного забезпечення Грушевському 

Р.Є. створити умови для дистанційного проведення конференції.  

4. Начальнику видавничого відділу Бекппу В.Б. забезпечити видання матеріалів 

конференції у вигляді електронного та сертифікати учасників (доповідачів) конференції. 

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою

 

 

 

  

 

 
 
Погоджено: 

В. о. першого проректора 

Проректор з наукової роботи 

Начальник юридичного відділу 

Ректор 
Микола РОЖКО 

Уляна Хомут 

Роман Яцншнн 

Ігор Вакалюк 


