
Нагадуємо, що взяти участь та 

опублікувати матеріали на конференцію можна 

виключно через систему Open Conference 

Systems, для цього потрібно зареєструватись і 

завантажити онлайн матеріали на сайті нашого 

університету 

http://www.tdmu.edu.ua у розділі: 

Наука->Наукові форуми->Інформаційна 

система керування проведенням наукових 

конференцій в ТДМУ 

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

Матеріали потрібно надсилати разом з 

авторською довідкою, квитанцією про оплату. 

Кошти за публікацію просимо надіслати на 

картковий рахунок 5168757345349932 

Приватбанку з поміткою: оплата за публікацію у 

конференції "Актуальні питання фармакології та 

фармакотерапії", (03-04.10.2019). Отримувач 

коштів -  Пида Віктор Петрович 

 
ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ УЧАСНИКІВ 

 

Місце проведення конференції: 
Актовий зал  Тернопільського національного 

медичного університету імені І.Я Горбачевського 

МОЗ України, розташований  за адресою: 
Майдан Волі 1, 

М. Тернопіль  

 

Оргкомітет конференції "Актуальні питання 

фармакології та фармакотерапії", за адресою: 

Науковий відділ, медичний університет, майдан 

Волі, 1, м. Тернопіль, 46001. 

КОНТАКТНІ ТЕЛЕФОНИ: 

Тел. +38 (0352) 523987 - зав. кафедри фармакології з 

клінічною фармакологією 

проф. Олещук Олександра Михайлівна, 

E-mail: oleshchuk@tdmu.edu.ua 

Тел. . 38(0352) 520479,  

зав. кафедри внутрішньої медицини № 3 

проф. Мартинюк Лілія Петрівна, 

E-mail: martynyuk_lilya@tdmu.edu.ua 

Тел. +38 (097) 1726213 – асистент кафедри 

фармакології з клінічною фармакологією 

ас. Курило Христина Іванівна, 

E-mail: kurylokh@tdmu.edu.ua 

Тел. +38 (097) 0434269– доцент кафедри 

внутрішньої медицини № 3 

доц. Бойко Тетяна Василівна, 

E-mail: boikotv@tdmu.edu.ua 

 

 

 

Науковий відділ (форуми): 

Тел./факс: +38(0352) 52-04-79, 

керівник - Шевчук Оксана, 

фахівець – Бісовська Тетяна  

Email:vonf@tdmu.edu.ua 
 
Тернопіль - 2019 

 

 

Міністерство охорони здоров'я України 

Тернопільський національний медичний 

університет імені І.Я. Горбачевського  

МОЗ України 
 

 

Всеукраїнська науково-практична конференція 

"АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ФАРМАКОЛОГІЇ ТА 

ФАРМАКОТЕРАПІЇ"  

26-27 вересня 2019 року
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Вельмишановні колеги ! 

Маємо честь запросити Вас взяти участь у 

роботі Всеукраїнської науково-практичної 

конференції "Актуальні питання фармакології та 

фармакотерапії", яка відбудеться 26-27 вересня 

2019 року. 

Будемо раді вітати Вас у Тернопільському 

національному медичному університеті 

імені І.Я. Горбачевського МОЗ України. 
НАУКОВА ПРОГРАМА: 

1. Експериментальна фармакологія. Доклінічні 

дослідження лікарських засобів. 

2. Пошук та розробка нових лікарських засобів, 

вивчення механізму дії активних субстанцій, 
біологічно активних сполук, імунобіологічних 

засобів.   

3. Принципи та результати проведення клінічних 
досліджень лікарських засобів. 

4. Раціональне застосування ліків. Стандарти 
лікування.  

5. Побічні реакції лікарських засобів. 

Фармаконагляд. 

6. Національна політика в галузі забезпечення 

лікарськими засобами в Україні. 

7. Проблеми і досвід викладання фармакології, 

клінічної фармакології та фармакотерапії. 
26.09.2019р. – пленарні, секційні засідання 

конференції. 

27.09.2019р. – тренінг, яким проводять фахівці 

ДП «Державний експертний центр МОЗ 

України» «Належна клінічна практика (GCP) 

Нормативно-правове регулювання проведення 

клінічних досліджень», обов’язкова попередня 

реєстрація 

27.09.2019р. – екскурсія до Маріїнського 

культурного центру «Зарваниця». 

 

З найкращими побажаннями - 

оргкомітет 
 

Форма публікації: 

Матеріали тез доповідей будуть опубліковані у 

вигляді збірника матеріалів конференції (вимоги 

додаються). 

Форми участі: 

• Усна доповідь 

• Стендова доповідь 

• Вільний слухач 
Офіційна мова конференції: українська. 
Регламент доповідей : 

• усна доповідь - до 15 хв.; 

• презентація стенда - до 5 хв.; 

• виступ в обговоренні - до 5 хв.; 

Оргкомітет забезпечує: мультимедійним 

проектором, інше. 

Просимо за 1 міс. до початку конференції 

підтвердити свою участь, за 2 тижні - вказати 

дату і час приїзду для організації зустрічі. 
ВИМОГИ ДО ТЕЗ 

1. У тезах висвітлюються нові, попередньо не 

опубліковані, наукові результати, отримані в 

галузі експериментальної та практичної 

фармації та медицини, написані державною 

мовою. 

2. При підготовці матеріалів до збірника просимо 
дотримуватись таких вимог: 

- Тези повинні супроводжуватись відношенням 

установи, в якій вони написані, з 

рекомендаціями до друку, підписом наукового 

керівника. Під текстом обов'язкові підписи 

авторів з зазначенням, що дана робота раніш не 

подавалась до друку в інші видавництва. 

- Текст тез треба друкувати з одного боку на 

стандартному аркуші (формату А4) через і 

інтервал 12 пт, шрифт - Times New Roman. 

Обсяг тез не повинен перевищувати і-2 

сторінки машинопису. 

- Надсилати матеріали необхідно електронною 

версією у форматі "*.doc" або "*.rtf' 

- Матеріал тез обов'язково повинен бути в 

редакторі Word версії 6 чи вище, в такій 

послідовності: 

а) назва статті великими буквами; 
б) прізвище та ініціали авторів; 

в) назва установи, з якої виходить робота. 

г) Текст тез має бути побудований в такій 

послідовності: 

- постановка проблеми у загальному вигляді та 

її зв'язок із важливими науковими чи 

практичними завданнями; 

- формулювання цілей тез (постановка 

завдання); 

- короткий виклад основного матеріалу; 

- висновки з даного дослідження і перспективи 

подальших досліджень у даному напрямку. 

Кожен із цих розділів потрібно виділити 
абзацним відступом. 

3. Тези в збірнику будуть друкуватися тільки 

українською мовою. 

4. Усі позначення мір (одиниці різних величин, 

цифрові дані експериментальних досліджень) 

подавати відповідно до міжнародної системи 

одиниць (СІ), терміни - з урахуванням 

міжнародної класифікації. 

5. Редакція виправляє термінологічні та 

стилістичні помилки, скорочує текст. 

6. Тези без дотримання наведених правил, не 

реєструються. 

Авторська довідка - вказати прізвище, ім'я, 

по-батькові, посаду, науковий ступінь та вчене 

звання автора, його поштову адресу, контактний 

телефон (за можливістю е-mail), окремим рядочком 

потрібно зазначити бажаний вид презентації своєї 

роботи (тільки друк, друк та презентація на 

конференції). Пропустивши кілька інтервалів - 

технічні засоби, які є необхідними для усної 

доповіді. 
Організаційний внесок -150 грн 

ВАРТІСТЬ ПУБЛІКАЦІЇ - 120 грн. за 1 сторінку. 

Тези слід надсилати до 10 вересня 2019 року. 


