https://conference.if.ua/

УКРАЇНА

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
Інформаційний лист
Вельмишановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у науково-практичній конференції з міжнародною
участю
«Фундаментальні науки – практичній медицині: морфо-функціональні методи
дослідження онтогенетичних перетворень, фізіологічних та метаболічних процесів,
змодельованих патологічних станів, при захворюваннях внутрішніх органів»
(присвячена 80-річчю з Дня народження професора
Шутки Богдана Васильовича)
Конференція відбудеться 30 вересня – 2 жовтня 2020 р. на базі виробничонавчально-рекреаційної бази Івано-Франківського національного медичного університету
(м. Яремче, вул. Свободи, 367) – мальовничий куток Прикарпаття (30 км до туристичного
комплексу «Буковель», 20 км до масиву Горгани і водоспаду Гук).
Конференція включена до «Реєстру зʼїздів, симпозіумів, науково-практичних
конференцій, наукових семінарів і пленумів, які проводитимуться у 2020 році»
Міністерства охорони здоровʼя України
Детальна інформація щодо умов проведення конференції представлена на сайті:
https://conference.if.ua/
Наукові напрямки (https://conference.if.ua/features/scopes):
1. Спогади про професора Шутку Б.В.
2. Морфологія сьогодення.
3. Експериментальна медицина.
4. Морфологічні аспекти в клінічній практиці.
5. Клітинні основи фізіологічних та метаболічних процесів.
6. Актуальні проблеми викладання медичних дисциплін у ЗВО.
Форма участі (https://conference.if.ua/archives/495):
1. Доповідач
2. Слухач
3. Доповідач зі стендовою доповіддю
4. Доповідач On-Line
5. Слухач On-Line
Мови конференції: українська, англійська.

https://conference.if.ua/
Вимоги до рукопису розміщені за посиланням https://conference.if.ua/features/authorsguidelines
Терміни подання рукописів – 10 червня – 15 серпня 2020 року.
Вартість публікації є фіксованою та не залежить від обсягу рукопису:
•

рання реєстрація (10 червня – 15 серпня 2020) – 250 грн;

•

пізня реєстрація (16 серпня – 15 вересня 2020) – 300 грн.

Усі зареєстровані учасники отримують Сертифікат (18 годин / 0,6 кредита), який
доступний для скачування за посиланням https://conference.if.ua/certificates
Також можливий випуск Сертифіката для співавторів та доступ до сесії On-Line
конференції.
Вартість безпосередньої участі в пленарних і секційних засіданнях для
доповідача/слухача/доповідача зі стендовою доповіддю буде повідомлена додатково та
оплачується на стійці реєстрації після прибуття на конференцію.
Матеріали конференції будуть розміщені на сайті https://conference.if.ua/ у вільному
доступі для скачування.
ПОДАННЯ РУКОПИСУ ТА РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ВИКЛЮЧНО
НА САЙТІ https://conference.if.ua/
Адреса оргкомітету:
Івано-Франківський національний медичний університет,
кафедра анатомії людини,
вул. Галицька, 2, м. Івано-Франківськ, Україна, 76018.
Відповідальна за організацію та проведення конференції:
Попадинець Оксана Григорівна, д.мед.н., професор, завідувачка кафедри анатомії
людини ІФНМУ, конт. тел. (050)7300757, e-mail: opopadynets@ifnmu.edu.ua
Технічна підтримка:
Котик Тарас Любомирович, к.мед.н., доцент кафедри анатомії людини ІФНМУ,
конт. тел. (097)8226148, e-mail: tkotyk@ifnmu.edu.ua
Грищук Марія Іванівна, к.б.н., доцент кафедри анатомії людини ІФНМУ, конт. тел.
(050)6890741, e-mail: mhryshchuk@ifnmu.edu.ua

