ВЕЛЬМИШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Маємо честь запросити Вас взяти участь у щорічній
підсумковій LXV науково-практичній конференції

“ЗДОБУТКИ КЛІНІЧНОЇ та
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ
МЕДИЦИНИ”
Конференція відбудеться 9 червня 2022 року
на базі Тернопільського національного медичного
університету імені І. Я. Горбачевського МОЗ України.
З повагою –
організаційний комітет
НАУКОВА ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ:
– Здобутки
клінічної
медицини
(секції
терапевтичного і хірургічного профілю, охорони
материнства і дитинства).
– Здобутки експериментальної медицини (секції
морфологічного,
фізіологічного,
медикопрофілактичного,
біохімічного
та
фармакологічного профілю).
– Розвиток стоматології на сучасному етапі.
– Здобутки сучасної фармації.
– Організаційно-методичне
та
інформаційнотехнологічне забезпечення навчального процесу та
практичної охорони здоров’я.
Форми участі в конференції:
– стендова доповідь
– тільки публікація
– вільний слухач

конференції

Авторська довідка: пропустивши кілька інтервалів,
вказати прізвище, ім'я, по-батькові, посаду, науковий
ступінь чи вчене звання автора, його поштову адресу,
мобільний телефон.

Термін подачі тез (статей) –
до 10 травня 2022 року.
150 грн. за 1800 знаків з пробілами!

–

статті)

українська,

Регламент доповідей:
- на пленарному засіданні – до 15 хв.
- захист стендової доповіді – до 5 хв.
Оргкомітет
забезпечує:
проектором, інше.

N.B! На початку авторської довідки окремим
рядочком потрібно зазначити вид презентації своєї
роботи (тільки друк,  друк та стендова презентація
на конференції).

Вартість публікації тез і статей у Збірник –

Форма публікації:
Матеріали (тези,
конференції будуть опубліковані у збірнику.
Офіційні мови
англійська.

При підготовці ТЕЗ матеріалів
просимо дотримуватися таких вимог:
1. До друку приймаються тези доповідей, написаних
державною мовою і підписаних авторами.
2. Обсяг публікації – 1-3 сторінки. Текст тез подається в
електронній версії, в редакторі Word, шрифтом 14 пт
через 1,5 інтервали (28-30 рядків на сторінці) (загалом до
1800 знаків з пробілами на сторінці).
3. Структура тез: УДК, назва роботи великими
літерами, прізвище та ініціали авторів, повна назва
установи, текст.
4. При підготовці тез коротко викласти постановку
проблеми та її зв’язок з важливими науковими чи
практичними завданнями, сформулювати мету; навести
методики дослідження; викласти основний матеріал,
вказати висновки і перспективи.

мультимедійним

Електронні версії тез (статей), збережених у
форматі "*.doc" або "*.rtf" разом з квитанцію про
оплату матеріалів конференції та авторську
довідку потрібно надсилати виключно через
систему Open Conference Systems, для цього
потрібно зареєструватись і завантажити
онлайн
матеріали
за посиланням
https://conference.tdmu.edu.ua/index.php/ZKEM
-2022/ZKEM2022/author/submit?requiresAuthor=1

ІНСТРУКЦІЯ ЩОДО ПОДАЧІ МАТЕРІАЛІВ ТА
УЧАСТІ В НУКОВИХ КОНФЕРЕНЦІЯХ ТДМУ З
ВИКОРИСТАННЯМ ІС OPEN CONFERENCE
SYSTEM
ЗА
ПОСИЛАННЯМ
https://goo.gl/sqEZMG
ВИМОГИ ПРИ ПІДГОТОВЦІ СТАТЕЙ У ЗБІРНИК
КОНФЕРЕНЦІЇ АБО В ЖУРНАЛ "ЗДОБУТКИ КЛІНІЧНОЇ
ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ МЕДИЦИНИ" РОЗМІЩЕНІ ЗА
ПОСИЛАННЯМ НА САЙТІ https://goo.gl/Jo2mqB

При бажанні опублікувати роботу (статтю) в
журналі, просимо попередньо звернутися у редакцію
журналу за тел. (0352) 43-49-56 для уточнення умов,
термінів та вартості публікації.
У випадку відсутності автора на конференції
збірник буде відісланий поштою при зверненні
автора.
ОПЛАТУ ЗА ПУБЛІКАЦІЇ У ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ
(тез, статей) ПЕРЕКАЗУВАТИ НА РОЗРАХУНКОВИЙ
РАХУНОК:

Одержувач: Тернопільський національний
медичний університет
імені І.Я. Горбачевського МОЗ України
Код: 02010830
Банківські реквізити:
UA038201720313271003202004491
в ДКСУ м. Київ
!!! При оплаті вказувати: за публікацію на конференцію
“Здобутки клінічної та експеримент. мед-ни”, 9/06/22
(прізвище автора вказувати обов‘язково!!!)

!!! ОБОВ'ЯЗКОВА РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ
КОНФЕРЕНЦІЇ (ДЛЯ ВИДАЧІ МАТЕРІАЛІВ
КОНФЕРЕНЦІЇ) --- ЗА ФОРМОЮ
https://docs.google.com/forms/d/1ycqiqXoAO
qk-lWVCioFrQ9rL087vAS17h83EsVY6ZqA/edit

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ УЧАСНИКІВ
Місце проведення конференції:
Тернопільський
національний
медичний
університет
імені
І. Я.
Горбачевського
МОЗ України.
Адреса: Адміністративний корпус медичного
університету, майдан Волі, 1, м. Тернопіль, 46001,
Україна.
ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:
"Здобутки клінічної та експериментальної
медицини" (9.06.2022)
Науковий відділ, медичний університет,
майдан Волі, 1, м. Тернопіль, 46001.
Контактні телефони:
Тел./факс: (0352) 52-04-79 – науковий відділ
(організація наукових форумів);
керівник – Оксана Шевчук;
фахівець– Петришин Наталія;
e-mail: vonf@tdmu.edu.ua

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені І.Я. ГОРБАЧЕВСЬКОГО МОЗ УКРАЇНИ

підсумкова LXV науково-практична
конференція

“З Д О Б У Т К И К Л І Н І Ч Н О Ї Т А
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ
М Е Д И Ц И Н И”

9 червня 2022 року

Web-сайт: www.tdmu.edu.ua

ПОСИЛАННЯ на конференції:
http://conference.tdmu.edu.ua

м. Тернопіль

