
Міністерство охорони здоровʼя України 

Буковинський державний медичний університет 

           
Шановні колеги! 

Маємо честь запросити вас до участі у ІІ міжнародній 
науково-практичній конференції «Природничі 

читання» 14-17 травня 2015 р. (Внесена в реєстр 
конференцій МОЗ 2015 р.) 

Пленарне засідання відбудеться 15 травня 2015 р. у 
конференц-залі за адресою: пл. Театральна, 2, робочі 

засідання відбудуться 16-17 травня 2015 р. на базі 
спортивно-оздоровчого табору «Здоров’я» 

Буковинського державного медичного університету.  
ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

- Актуальні питання медицини:  

теоретична медицина, практична медицина, 
військова медицина, гігієна, загальна і 
медична психологія та педагогіка, 
інформаційні технології в медицині, 
медичне право.  

- Фізичне виховання: сучасні проблеми та 
перспективи фізичного виховання і 
професійної підготовки фахівців, фізичне 
виховання різних груп населення, медико-
біологічні основи фізичної культури і спорту, 
науково-методичні основи здоровʼя людини 
рекреації та фітнесу, проблеми формування 
здоровогу способу життя та безпеки 
життєдіяльності 

- Фізика: кореляційна та поляризаційна 

оптика, термоелектрика, фізика твердого 

тіла, нанотехнології. 

- Хімія: біологічна хімія, аналітична хімія, 

неорганічна хімія, органічна хімія, фізична 

хімія. 

- Біологія: екологія, ботаніка, зоологія, 

медична біологія. 

- Географія: ґрунтознавство, регіоналістика, 

природокористування, фізична географія.  

- Науково-методичні основи викладання 

Робочі мови конференції: українська, англійська, 
російська  

 
Форми участі:  

- Активна участь: усна доповідь і публікація 
тез та статей, вільний слухач; 

- Пасивна участь: тільки публікація тез та 
статей. 

- Стендова доповідь. 
 

Тези доповідей конференції будуть опубліковані у 
вигляді збірника матеріалів. 

Статті будуть опубліковані в одному з наукових 
видань БДМУ  

 
Умови участі: тези доповідей та статті приймаються 

до 1 березня 2015 р.  
- роботи, направлені для участі у конференції, не 

повинні бути раніше опублікованими або 

направленими для публікації в інші видання; 

- усі скорочення (за винятком загальноприйнятих 

одиниць виміру) можуть бути використані лише 

після згадування повного терміну; 

- обсяг тез до 3-х сторінок; 

- текст тез та резюме друкується в редакторі MS 

Word, у форматі А4 з полями: з усіх боків - 2 см; 

- параметри форматування: шрифт Times New 

Roman, розмір шрифту - 14, звичайний, відстань між 

рядками – один інтервал; 

- файли у форматі rtf, doc або docх;  

- назва файлу: повинна містити напрям роботи та 

прізвище автора. 

 

Структура друкованої роботи (тез):  

- прізвища та ініціали авторів; 
- повна назва установи, закладу, організації, 
кафедри, на якій виконано роботу, місто; 
- назва роботи великими літерами; 
- текст тез. 

 
Структура оригінальної статті: УДК. Ініціали та 

прізвище автора (ів). НАЗВА СТАТТІ (ВЕЛИКИМИ 
ЛІТЕРАМИ). Назва підрозділу (в дужках – вчене 
звання, ініціали та прізвище керівника). Назва 
установи, де виконана робота, місто. Вступ. Мета 
дослідження. Матеріал і методи. Результати 
дослідження та їх обговорення. Висновки. 
Перспективи подальших досліджень. Література. 
Резюме та ключові слова (українською, російською 
та англійською мовами). На останній сторінці статті 
мають бути реквізити одного з авторів для 
спілкування (прізвище, ім'я, по батькові; e-mail, 
телефон), напрям та інформація про можливість 
безпосереднього виступу. 

Статтю набирати в текстовому редакторі Word 
шрифтом Times New Roman Cyr (14 кегель) з 
інтервалом 1,5.  

Бібліографічний опис використаних джерел 
наводиться згідно з ДСТУ 7.1:2006. 

 
Текст тез та скан квитанції про оплату направляти на 

електронну скриньку topikabsmu@mail.ru 
 

Організаційні внески: 
Пасивна участь: тільки публікація тез – 65 грн/стор; 
публікація статті (фахове видання) – 50 грн./стор. 
публікація статті (не фахове видання) – 30 грн./стор. 

 
 
 

mailto:topikabsmu@mail.ru


Активна участь – реєстраційний внесок включає в себе 
матеріали конференції, проїзд до СОТ «Здоров’я» і 

назад та проживання – 180 грн., харчування (4 раза) – 
120 грн., дружня вечеря – 100 грн. 

 
Оплату проводити шляхом поповнення картки 

Приватбанку № 5168757265258956  
Проняєв Дмитро Володимирович 

 
 

 
Спортивно - оздоровчий табір відпочинку – 

задовольнить потреби найвибагливіших гостей і 
залишить приємні відчуття. До послуг гостей 

пропонують затишні кімнати зі зручностями та без, 
альтанки з мангалами, смачну українську кухню, 

сауну, джерельну воду, стоянку для автомобілів. А 
також для вас та ваших дітей пропонуюсься такі 

розваги: настільний теніс, більярд, пейнтбол, 
баскетбол, волейбол, футбол, пляж, дитячі 

майданчики.  

Віддаленість від автошляхів, та захищеність 
високим берегом Дністровського каньйону 

привела то того, що в останній час цей район 
переживає бум курортного життя. Туристи з 

задоволенням проводять тут час.  

 
Вдале місце розташування бази відпочинку на 
березі річки Дністер, серед лісу гарантує Вам 

комфортний, різноманітний, безпечний 
відпочинок та високий рівень обслуговування. Ця 

місцевість приваблює сюди туристів та багато 
відпочивальників різного віку. Звідси 

відкривається чудова панорама на річку та 
навколишні краєвиди. 

 
 
 
 

Організаційний комітет: 

проф. Іващук О.І. 

проф. Бойко В.В. 

проф. Замятін П.Н. 

проф. Слободян О.М. 

проф. Кривецький В.В. 

проф. Олійник І.Ю 

доц. Зорій Н.І. 

доц. Товкач Ю.В. 

 

Відповідальний секретар: доц. Проняєв Дмитро 
Володимирович (050) 5531757 

 
 



 
Министерство охраны здоровья Украины 

Буковинский государственный медицинский университет 

           
Уважаемые коллеги! 

Имеем честь пригласить вас к участию во ІІ 
международной научно-практической конференции 

«Естествоведческие чтения» 14-17 мая 2015 г. 
(внесена в регистр конференций МОЗ 2015г)  

Пленарное заседание состоится 15 мая 2015 г. в 
конференц-зале по адресу пл. Театральная, 2, рабочие 

заседания состоятся 16-17 мая 2015 г. на базе 
спортивно-оздоровительного лагеря «Здоровье» 

Буковинского государственного медицинского 
университета.  

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 

- Актуальные вопросы медицины:  

теоретическая медицина, практическая 
медицина, военная медицина, гигиена, общая 
и медицинская психология и педагогика, 
информационные технологии в медицине, 
медицинское право.  

- Физика: корреляционная и поляризационная 

оптика, термоэлектрика, физика твердого тела, 

нанотехнологии. 

- Химия: биологическая химия, аналитическая 

химия, неорганическая химия, органическая 

химия, физическая химия. 

- Биология: экология, ботаника, зоология, 

медицинская биология. 

- География: грунтоведение, регионалистика, 

природопользование, физическая география. 

- Физическое воспитание: современные 
проблемы и перспективы физического 
воспитания и профессиональной подготовки 
специалистов, физическое воспитание разных 
групп населения, медико-биологические 
основы физической культуры и спорта, научно-
методические основы здоровья человека, 
рекреации и фитнеса, проблемы 
формирования здорового образа жизни и 
безопасности жизнедеятельности. 

- Научно-методические основы преподавания. 
Рабочие языки конференции: украинский, 

английский, русский 
 
Формы участия:  

- Активное участие: устный доклад, 
публикация тезисов и статей, свободный 
слушатель; 

- Пассивное участие: только публикация 
тезисов и статей. 

- Стендовый доклад 
 

Тезисы докладов конференции будут 
опубликованы в виде сборника материалов. 

Статьи будут опубликованы в одном из научных 
изданий БДМУ  

 
Условия участия: тезисы докладов и статьи 

принимаются до 1 марта 2015 г.  
- роботы, направленные для участия в 

конференции, не должны быть раньше 

опубликованы или направлены для публикации в 

другие издания; 

- все сокращения (за исключением общепринятых 

единиц измерения) могут быть использованы лишь 

после употребления полного термина; 

- объем тезисов до 3-х страниц; 

- текст тезисов и статей печатается в редакторе MS 

Word, в формате А4 с полями: со всех сторон – 2 см; 

- параметры форматирования: шрифт Times New 

Roman, размер шрифта – 14, обычный, расстояние 

между строчками – один интервал; 

- файлы в формате rtf, doc або docх;  

- название файла должно вмещать направление 

работы и фамилию автора. 

 

Структура тезисов:  

- фамилии и инициалы авторов; 
- полное название учреждения, отдела, 
организации, кафедры, на которой выполнено 
работу, город; 
- название работы заглавными буквами; 
- текст тезисов. 

 
Структура оригинальной статьи: УДК. 

Инициалы и фамилии автора (ов). НАЗВАНИЕ 
СТАТЬИ (ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ). Название 
учреждения, где выполнена работа, город. 
Вступление. Цель исследования. Материал и 
методы. Результаты исследования и их обсуждение. 
Выводы. Перспективы дальнейших исследований. 
Список использованной литературы. Резюме и 
ключевые слова (на украинском, русском и 
английском языках). Реквизиты одного из авторов 
для переписки (фамилия, имя и отчество; e-mail, 
телефон) направление и информация о 
возможности непосредственного выступления.  

Статью набирать в текстовом редакторе Word 
шрифтом Times New Roman Cyr (14 кегель) с 
междустрочным интервалом 1,5.  

Библиографическое описание использованых 
источников приводится в соответствии с ГСТУ 
7.1:2006. 

 



Текст тезисов, статей и скан квитанции об оплате 
направлять на електронный адресс 

topikabsmu@mail.ru. 
 
 
 
 

Организационные взносы: 
Пассивное участие:  
только публикация тезисов – 65 грн/стр; 
публикация статьи (специализированое издание) – 
50 грн./стр. 
публикация статьи (не специализированое издание) 
– 30 грн./стр. 

 
Активное участие – регистрационный взнос включает: 
материалы конференции, проезд до СОТ «Здоровье» 
и обратно, проживание – 180 грн., питание (4 раза) – 

120 грн., дружественный ужин – 100 грн. 
 

Оплату производить путем пополнения карточки 
Приватбанка № 5168757265258956  
Проняев Дмитрий Владимирович 

 
Спортивно-оздоровительный лагерь – 

удовлетворит потребности любителей отдыха на 
природе. К услугам гостей предлагаются тихие 

комнаты с удобствами и без, альтанки с 
мангалами, вкусная украинская кухня, сауна, 

родниковая вода, стоянка для автомобилей. А 
также для вас и ваших детей предлагаются такие 

развлечения: настольный теннис, бильярд, 
пейнтбол, баскетбол, волейбол, футбол, пляж, 

детские площадки.  

Отдаленность от автомагистралей и защищенность 
высоким берегом Днестровского каньйона 

привела к тому, что в последнее время этот регион 
переживает бум курортной жизни. Туристы с 

удовольствием проводят здесь время.  

 
 Удачное месторасположение базы отдыха на 

берегу речки Днестр, среди леса гарантирует Вам 
комфортный, разнообразный, безопасный отдых и 

высокий уровень обслуживания. Эта местность 
привлекает туристов и отдыхающих разного 

возраста. Тут открывается чудесная панорама на 
речку и окружающие пейзажи. 

 
 

 

Организационный комитет: 

проф. Иващук А.И. 

проф. Бойко В.В. 

проф. Замятин П.Н. 

проф. Слободян А.Н. 

проф. Кривецкий В.В. 

проф. Олийнык И.Ю 

доц. Зорий Н.И. 

доц. Товкач Ю.В. 

 

Ответственный секретарь: доц. Проняев 
Дмитрий Владимирович  (050) 5531757 
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