
 
Вельмишановні колеги! 

 

    Відповідно до затвердженого Міністерством 

охорони здоров’я України і Президентом НАМН 

України «Реєстру конгресів, симпозіумів, науково-
практичних конференцій і пленумів, які 

проводитимуться у 2020 році», маємо честь 

запросити Вас взяти участь у Всеукраїнській 
науково-практичній конференції  «Сучасні аспекти 

діагностики і лікування захворювань внутрішніх 

органів», яка відбудеться 8-9 жовтня 2020 року на 
базі Тернопільського національного медичного  

університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ України, 

але з огляду на епідеміологічну ситуацію в Україні 

та можливий зріст пандемії восени 2020 р. 
конференцію планується провести дистанційно в 

on-line режимі. Про умови проведення конференції 

буде повідомлено додатково. 
 

З повагою –  

організаційний комітет 
 
 

 

НАУКОВА ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ: 

Сучасні аспекти діагностики та лікування 

найбільш розповсюджених захворювань 

внутрішніх органів. 

 

Форми участі у конференції: 

 Усна доповідь 

 Тільки публікація 

 Вільний слухач 

 

Форма публікації: Матеріали конференції 

(тези) будуть опубліковані у збірнику матеріалів 

конференції. 

 

Офіційна мова конференції: українська. 
 

 

Регламент доповідей: 
- на пленарному засіданні – до 20 хв. 

- стендові доповіді – до 5 хв. 
 
 

Оргкомітет забезпечує: мультимедійним 

проектором, інше. 
 
 
 

 

При підготовці матеріалів  у вигляді ТЕЗ  

просимо дотримуватися вимог: 

 

1. До друку приймаються тези доповідей, написаних 

державною мовою і підписаних авторами. 
 

2. 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. 

3. Під текстом вказати науковий ступінь і вчене 

звання кожного автора, прізвище, ім’я, по 

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

4. Матеріали повинні бути подані в електронній 

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

Структура ТЕЗ: 
- назва роботи (великими літерами); 

– прізвища та ініціали 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 доповідача, його поштову 

адресу, контактний телефон, E-mail.  

 

Термін подачі тез (статей) – до 20 вересня 2020 року. 

Вартiсть публiкацiї статей і тез – 150 грн  за 

1800 друкованих знаків з пробілами (1 сторінка). 

 
 

 

Матеріали (тези) разом з анкетою учасника та 
квитанцією про оплату 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/2019PNPK
ZKEM/2019-ZKEM/login 

 (або див. у кінці тексту -- ОБЕРІТЬ ОДИН З 
ПРОЦЕСІВ ПОДАЧІ ЗАЯВКИ). 
 
ІНСТРУКЦІЯ ЩОДО ПОДАЧІ МАТЕРІАЛІВ ТА УЧАСТІ 
В НАУКОВИХ КОНФЕРЕНЦІЯХ ТНМУ З 
ВИКОРИСТАННЯМ ІС OPEN CONFERENCE SYSTEM ЗА 
ПОСИЛАННЯМ 
https://goo.gl/sqEZMG 
 

ОПЛАТУ ЗА ПУБЛІКАЦІЇ У ЗБІРНИКУ МАТЕРІАЛІВ 

(тез) 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 

«Сучасні аспекти діагностики і лікування 

захворювань внутрішніх органів» 9/10/2020.  

(прізвище автора вказувати обов‘язково!!!) 

 

  
 

 

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ УЧАСНИКІВ: 

 
Місце проведення конференції 

Тернопільський національний медичний 

університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ 

України. 
Конференц-зал КНП «Тернопільська комунальна 

міська лікаря №2», вул. Купчинського, 14,  

м. Тернопіль 

 

http://conference.tdmu.edu.ua/
https://conference.tdmu.edu.ua/index.php/2019PNPKZKEM/2019-ZKEM/login
https://conference.tdmu.edu.ua/index.php/2019PNPKZKEM/2019-ZKEM/login
http://conference.tdmu.edu.ua/index.php/SPVMOU/2017-SPVMOY/author/submit?requiresAuthor=1
http://conference.tdmu.edu.ua/index.php/SPVMOU/2017-SPVMOY/author/submit?requiresAuthor=1
https://goo.gl/sqEZMG


 

Оргкомітет конференції «Сучасні аспекти 
діагностики і лікування захворювань внутрішніх 

органів»: кафедра пропедевтики внутрішньої 

медицини та фтизіатрії, науковий відділ 
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 – Тетяна Бісовська; 

E-mail:   vonf@tdmu.edu.ua  
Web-сайт: www.tdmu.edu.ua 

 
Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини та 

фтизіатрії: 

проф. С. М. Андрейчин 067-286-53-54 
доц. Н. Я. Верещагіна 096-681-81-54 

асист С. В. Кучер 097-752-66-97 

E-mail: propedev_vn@tdmu.edu.ua 
 

 Web-сайт:   www.tdmu.edu.ua  

 

 

ПОСИЛАННЯ НА КОНФЕРЕНЦІЇ: 

http://conference.tdmu.edu.ua 
 

 

Просимо за 1 міс. до початку конференції 
підтвердити свою участь. 

 

 

 

 

АНКЕТА УЧАСНИКА КОНФЕРЕНЦІЇ 

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;  

� стендова доповідь; 

� тільки публікація; 

� вільний слухач 
 

 

Технічні засоби презентації 

� мультимедійний проектор 
 

 

Інше ____________________________________ 
 

Дата ________ Підпис ________________ 

 
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ імені І.Я. ГОРБАЧЕВСЬКОГО 

МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ 

 

УПРАВЛІННЯ  ОХОРОНИ  ЗДОРОВ'Я ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ 

 ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

 

 
 

ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА 

КОНФЕРЕНЦІЯ  

 

 

 

«Сучасні аспекти діагностики 

і лікування захворювань 

внутрішніх органів» 

 
 
 
 
 
 
 
 

8-9 жовтня 2020 року 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

м. Тернопіль 
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