
Вельмишановні колеги! 
 

Маємо за честь запросити Вас взяти участь у роботі 
щорічної науково-практичної конференції з 

міжнародною участю "Перспективи розвитку 

медичної та фізичної реабілітації на різних 
рівнях надання медичної допомоги", яка 

відбудеться 23-24 вересня 2021 року.  

Ми б дуже хотіли  вітати  Вас у  актовій залі 
адміністративного корпусу Тернопільського 

національного медичного університету  

імені І. Я. Горбачевського МОЗ України, але з 

огляду на непевну епідеміологічну ситуацію в 
Україні та можливий зріст пандемії восени 2021 

року конференцію планується провести 

дистанційно в on-line режимі. Про умови 
проведення конференції буде повідомлено 

додатково. 

 

Мета конференції – обговорити актуальні питання 
розвитку медичної та фізичної реабілітації в 

сучасних умовах. 

 
З найкращими побажаннями -  

оргкомітет 

 

НАУКОВА ПРОГРАМА: 

– Стратегічні завдання і перспективи розвитку 

медичної та фізичної реабілітації в Україні. 

–  Реабілітаційні програми та реабілітаційні технології  

у відновному лікуванні різної патології.  

– Наукові підходи до реабілітації захворювань 

дитячого віку.  

 

Форми участі: 

– усна доповідь в он-лайн режимі; 

– вільний слухач. 
 

Офіційні мови конференції – українська, 

англійська. 
 

Регламент доповідей:  

– усна  – до 15 хв.:  

– виступ в обговоренні  –  до 5 хв. 
 

Форма публікації: Матеріали конференції (статті, 
тези) будуть опубліковані:  

 СТАТТІ – у черговому номері фахового журналу 
«Здобутки клінічної та експериментальної 
медицини» за 2021 р. 

 ТЕЗИ – у збірнику матеріалів конференції. 
 

  Вимоги при підготовці СТАТЕЙ в журнал 

«Здобутки клінічної та експериментальної 

медицини» розміщені за посиланням на сайті 

Подання | Здобутки клінічної і експериментальної 

медицини (tdmu.edu.ua) 
 

Витримавши вимоги до подання, автор може 

завантажити статтю безпосередньо на сайт 

журналу виконавши реєстрацію. 

Інформація для авторів | Здобутки клінічної і 

експериментальної медицини (tdmu.edu.ua) 
 

Супровід та підтримку у публікації статтей у 

фахових виданнях ТНМУ, а також запитання щодо 

цінової політики журналів можна отримати за 

телефонами: (0352) 43-49-56 – редакція; 

(098)8477269; (095)9229649, та e-mail адресою 

journaltdmy@gmail.com 
 

Матеріали, в яких порушуються принципи біоетики, 

та які не відповідають зазначеним вище вимогам, 

публікуватися не будуть. 
 

Редакція журналу  
«Здобутки клінічної і експериментальної медицини»,  
видавництво Тернопільського національного  
медичного університету імені І.Я. Горбачевського 
МОЗ України,  майдан Волі, 1, 46001, Тернопіль, 
Україна. 
 
!!! ОБОВ‘ЯЗКОВА РЕЄСТРАЦІЯ МАТЕРІАЛІВ – ТЕЗ –  
НА САЙТІ в Системі Open Conference Systems за 
посиланням 
https://conference.tdmu.edu.ua/index.php/PPMFRRRN

MD-2021/PPMFRRRNMD-2021/author/submit 
 

 

 

Інструкція щодо подачі матеріалів (ТЕЗ!!!) та 

участі в наукових конференціях ТНМУ з 

використанням ІС Open Conference System  

https://goo.gl/sqEZMG 

 

 Матеріали, разом з анкетою учасника 
(реєстраційна форма з поміткою «Конференція»)  
та квитанцією про сплату вартості  публікації ТЕЗ 
потрібно також продублювати на електронні 
скриньки   med_reabsport@tdmu.edu.ua,  
fiz_reabil@tdmu.edu.ua 

 

При підготовці матеріалів  у вигляді ТЕЗ  просимо 

дотримуватися вимог: 
 

1. Текст тез подається в електронній версії, в редакторі 

Word через 1,5 інтервалу (28–30 рядків на сторінці), з 

розміром шрифту 14 (загалом до 1800–1900 знаків з 

пробілами на сторінці), обсягом до 4 сторінок. 

2. Під текстом вказати науковий ступінь і вчене звання 
кожного автора, прізвище, ім’я, по батькові, назва 

установи, адресу, мобільний телефон, E-mail (якщо є). 

3. Матеріали повинні бути подані в електронній версії, в 

редакторі Word в форматі *.doc або *.rtf. 
 

Структура ТЕЗ: 

– назва роботи (великими літерами); 

– ініціали та прізвища авторів; 

– повна назва установи; 

– вступ; 

– основна частина; 

– висновки; 

Авторська довідка: пропустивши кілька інтервалів, 

вказати прізвище, ім’я, по батькові, посаду, науковий 

ступінь чи вчене звання автора, його поштову адресу, 

контактний телефон, E-mail. 
 

ТЕРМІН ПОДАЧІ ТЕЗ – ДО 2 СЕРПНЯ 2021 РОКУ. 
 

ВАРТIСТЬ ПУБЛІКАЦІЇ ТЕЗ –  150 грн. 

за 1800 знакiв (1 стор.). 
 

 

БАНКІВСЬКІ  РЕКВІЗИТИ  
 

Одержувач: Тернопільський національний 
медичний університет імені І. Я. Горбачевського 
МОЗ України Код: 02010830  
р/р UA038201720313271003202004491  
в ДКСУ м. Київ 
!!! з поміткою: оплата за публікацію ТЕЗ у 
конференції "Перспективи розвитку медичної та 
фізичної реабілітації " (23-24.09.2021).  

https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/zdobutky-eks-med/about/submissions
https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/zdobutky-eks-med/about/submissions
https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/zdobutky-eks-med/information/authors
https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/zdobutky-eks-med/information/authors
journaltdmy@gmail.com
https://conference.tdmu.edu.ua/index.php/PPMFRRRNMD-2021/index/index
https://conference.tdmu.edu.ua/index.php/PPMFRRRNMD-2021/PPMFRRRNMD-2021/author/submit
https://conference.tdmu.edu.ua/index.php/PPMFRRRNMD-2021/PPMFRRRNMD-2021/author/submit
https://goo.gl/sqEZMG
mailto:med_reabsport@tdmu.edu.ua
mailto:fiz_reabil@tdmu.edu.ua


Оргвнесок для участі в роботі конференції – 

дійсний  член  УТФРМ – 250 грн.,  

не  член  УТФРМ – 300 грн.     
 

 

Банківський рахунок для оргвнеску буде 

повідомлено пізніше. 
 

 

СЕРТИФІКАТ УЧАСНИКА КОНФЕРЕНЦІЇ – 15 БАЛІВ. 
 

 

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ УЧАСНИКІВ 
 

Місце проведення конференції: 
Тернопільський національний медичний університет 
імені І.Я. Горбачевського МОЗ України, 
за адресою: м. Тернопіль, Майдан Волі 1, 46001. 
 

 

Оргкомітет конференції  
"Перспективи розвитку медичної та фізичної 
реабілітації на різних рівнях надання медичної 
допомоги", Науковий відділ, Тернопільський 
національний медичний університет, майдан Волі, 1, 
м. Тернопіль, 46001. 
 

 

 

КОНТАКТНІ ТЕЛЕФОНИ: 

Мисула Ігор Романович – завідувач кафедри медичної 

реабілітації е-mail: mysula@tdmu.edu.ua,  

тел. (067) 338-7831; 

Е-mail: med_reabsport@tdmu.edu.ua - кафедра 

медичної реабілітації. 
 

 

Попович Дарія Володимирівна – завідувач кафедри 
фізичної реабілітації, здоров’я людини та фізичного 
виховання: Тел.: (0352) 52-38-22, (050) 9713-684,  
(067) 351-1532;  
Е-mail: fiz_reabil@tdmu.edu.ua – кафедра фізичної 
реабілітації, здоров’я людини та фізичного 
виховання. 
 
 
 

Бакалюк Тетяна Григорівна – член оргкомітету, 

кафедра медичної реабілітації (098) 836-4164 
 

Тел./факс: (0352) 52-04-79 – науковий відділ 

(організація наукових форумів), 

Керівник наукового відділу – Оксана Шевчук 

Фахівець наукового відділу – Петришин Наталія 

Е-mail:   vonf@tdmu.edu.ua 
 

Web-сайт:   www.tdmu.edu.ua 

 

 КОНФЕРЕНЦІЇ УНІВЕРСИТЕТУ 

https://conference.tdmu.edu.ua 
 

 

 

АНКЕТА УЧАСНИКА КОНФЕРЕНЦІЇ 

 
"Перспективи розвитку медичної та фізичної 

реабілітації на різних рівнях надання медичної 
допомоги" (23-24 вересня 2021року) 

 
Прізвище ___________________________________ 

Ім’я        ____________________________________ 

По батькові           ____________________________ 

Науковий ступінь____________________________ 

Вчене звання ________________________________ 

Посада _____________________________________ 

Назва організації /установи ____________________ 

Тема доповіді: _______________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

Співавтори __________________________________ 

____________________________________________ 

Електронна адреса для переписки_______________ 

____________________________________________ 

Контактний телефон      _______________________ 

Форма участі у форумі: 

� усна доповідь;  

� тільки публікація; 

� вільний слухач 

 

 

Дата ________                               Підпис ___________  Підпис ____________ 

 
 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ 
ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ  

МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ІМЕНІ І.Я. ГОРБАЧЕВСЬКОГО МОЗ УКРАЇНИ 

ГО «УКРАЇНСЬКЕ ТОВАРИСТВО ФІЗИЧНОЇ ТА 
РЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ» 

ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ 
ФІЗІОТЕРАПЕВТІВ І КУРОРТОЛОГІВ 

 

 
 

науково-практична конференція 
з міжнародною участю 

"Перспективи розвитку медичної та 
фізичної реабілітації на різних рівнях 

надання медичної допомоги" 
 
 

23-24 вересня 2021 року 
 

Конференція включена в Реєстр з’їздів, конгресів, 
симпозіумів та науково-практичних 

конференцій, які проводитимуться  у 2021 році 
МОЗ та НАМН України - № 288 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Тернопіль 
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