Вельмишановні колеги!
Маємо честь запросити Вас взяти участь у
роботі
Всеукраїнської
науково-практичної
конференції
«Патологія
шийки
матки.
Імплементація міжнародних стандартів» 13-14
листопада.
У час, відведений для відпочинку, Ви
зможете ознайомитись з відомими духовними,
історичними
та
природними
куточками
Тернопілля.






НАУКОВА ПРОГРАМА:
Патологія вагітності, пологів.
Малоінвазивна хірургія в акушерськогінекологічній практиці.
Антибактеріальна терапія в акушерстві та
гінекології.
Проблеми репродуктивного здоров’я.
Корекція ендокринних порушень
13-14 листопада 2020 р. – пленарні, секційні
засідання.

Форми участі:
 Усна доповідь
 Стендова доповідь
 Вільний слухач
Офіційна
мова
конференції:
російська, англійська.

українська,

Регламент доповідей :
 усна доповідь – до 15 хв.;
 презентація стенда – до 5 хв.;
 виступ в обговоренні – до 5 хв.;
Оргкомітет
забезпечує:
проектором, інше.

мультимедійним

Просимо за 1 міс. до початку конференції
підтвердити свою участь, за 2 тижні – вказати дату
і час приїзду для організації зустрічі.
ВИМОГИ ДО СТАТЕЙ
1. Редакція реєструє статтю за умови, що вона
відповідає вимогам, які опубліковані в журналі та
розміщені
на
сайті
https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/act-pitpediatr/about/submissions.
Надсилати статтю у форматі *.doc, *.rtf на
адресу: journaltdmy@gmail.com
2. Зареєстрована стаття підлягає обов’язковому
рецензуванню.
3. Головний редактор визначає наукову цінність
роботи та призначає двох рецензентів –
незалежних фахівців, які мають найбільш близьку
до тематики роботи наукову спеціалізацію.
Рецензентами, як правило, є провідні вчені у
галузі педіатрії, акушерства та гінекології,
медицини тощо.
Супровід та підтримка:
Марія Павлівна Шобська – діловод видавництва.
тел. редакції: +38(0352) 43-49-56 ;
моб. : +38095 9229649; +38098 8477269.
НАДСИЛАННЯ СТАТЕЙ
Для того, щоб мати можливість подавати статті до
журналу та перевіряти поточний статус своїх
подань
необхідно
увійти
на
сайт
як
зареєстрований користувач. Зареєструватися Ви
зможете
за
цим
посиланням: https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/actpit-pediatr/user/register?source=
Технічна підтримка реєстрації статтей у
системі: Ковбасюк Ігор Сергійович,
менеджер сайту. Тел. : +38098 8872692.

Зразок:
УДК
НАЗВА РОБОТИ (великими літерами) ініціали і
прізвища авторів повна назва установи
Резюме українською мовою (250-300 слів,
повинно бути структурованим і містити мету,
матеріали та методи, результати досліджень та
висновки).
Ключові слова українською мовою (до 8 слів).
Вступ. (Постановка проблеми у загальному
вигляді, її зв’язок із важливими науковими чи
практичними
завданнями,
аналіз
останніх
опублікованих досліджень, в яких започатковано
розв’язання
даної
проблеми,
виділення
невирішеної частини загальної проблеми, якій
присвячена означена робота)
Мета дослідження.
Матеріал і методи дослідження. (Викладення
об’єкта дослідження і методик, опис яких повинен
бути достатнім для розуміння їх доцільності і
можливості відтворення. У випадку проведення
експериментальних досліджень слід вказувати
вид, стать, кількість тварин, методи анестезії при
маніпуляціях, пов’язаних із завданням тваринам
болю, метод евтаназії. Обов’язковим є зазначення
методик статистичного аналізу з обґрунтуванням
вибору критеріїв достовірності оцінок)
Результати
й
обговорення. (Викладається
основний фактичний матеріал, проводиться повне
обґрунтування отриманих наукових результатів,
висловлення власного судження щодо одержаних
результатів, його порівняння з тлумаченням
подібних даних, наведених іншими авторами.
Висновки.
Перспективи
подальших
досліджень. (Подається
бачення
автора
перспективності подальших шляхів до розв’язання
проблеми, висвітленої у роботі).
Список літератури (друкується в порядку
згадування джерел у квадратних дужках)
подається у APA Style (розроблений «Manual of
the American Psychological Association», 6th ed.
(Washington, DC: APA, 2010)).

Наприклад:
Автор (и). (Дата). Назва (вторинні Автори).
Інформація про публікацію (назва журналу, том,
випуск, сторінки).
Один автор – Malysh, L. O. (Рік публікації). Назва.
Інформація про публікацію.
Два автори – Malysh, L. O., Vinogradov, A. G.
(Рік публікації). Назва.Інформація про публікацію.
Від
трьох
до
шести
авторів –
Malysh, L. O., Vinogradov, A. G.
& Vengrina, I. Ye. (Рік публікації).
Назва. Інформація про публікацію.
Сім
авторів
або
більше – Malysh, L. O.,
Vinogradov, A. G., Vengrina, I. Ye., Yakovlev, M.,
Miniailo, I., Vasylchenko, Shvets, O.
(Рік публікації). Назва.
Інформація про публікацію.
Статті у паперовому варіанті разом із
супровідними документами можна надсилати
за адресою: Редакція журналу «Актуальні
питання педіатрії, акушерства та гінекології»,
видавництво
Тернопільський
національний
медичний університет імені І.Я. Горбачевського
МОЗ України, майдан Волі, 1, Тернопіль, 46001,
Україна.
Електронний варіант статті надсилаємо на
адресу: journaltdmy@gmail.com, вказуючи назву
журналу.

Термін подачі матеріалів
до 30 вересня 2020 року.

Місце проведення конференції:
Тернопільський
національний
медичний
університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ
України , за адресою: Адміністративний корпус
медичного університету, майдан Волі, 1,
м. Тернопіль, 46001.
Таксі – 0673706612, 0679430808
Поселення – готель «Тернопіль», «Авалон»
Оргкомітет конференції:
Конференція “Репродуктивне здоров’я жінки»
Науковий відділ, медичний університет,
майдан Волі, 1, м. Тернопіль, 46001.
КОНТАКТНІ ТЕЛЕФОНИ:
Тел.:+38(0352) 26-32-34 – кафедра акушерства
і гінекології ННІПО, E-mail:
appag@tdmu.edu.ua; appag_kaf@ukr.net
відповідальний секретар журналу "АППАГ"
Якимчук Юлія Богданівна +38(096) 737 33 23.
Тел.:+38(0352) 43-26-97; +38(067) 3025-808. зав. кафедри акушерства і гінекології ННІПО,
проф., доктор мед. наук - Бойчук Алла
Володимирівна

Міністерство охорони здоров’я України
Асоціація перинатологів Тернопільщини
Асоціація акушерів-гінекологів України
Українська асоціація кольпоскопії та
цервікальної патології
Тернопільський національний медичний
університет імені І.Я. Горбачевського
МОЗ України
Управління охорони здоров’я
Тернопільської облдержадміністрації

ЗАПРОШЕННЯ
Всеукраїнської науково-практичної конференції
«Патологія шийки матки. Імплементація
міжнародних стандартів» та сателітнийсимпозіум «Патологія шийки матки»
присвячені ювілею вчителя, професора, доктора
медичних наук Франчуку Анатолію Юхимовичу

13-14 листопада 2020 року
(для лікарів акушерів-гінекологів,
онкогінекологів, лікарів загальної практики
сімейної медицини)

Науковий відділ (форуми):
Тел./факс: +38(0352) 52-04-79,
керівник -Шевчук Оксана,
фахівець – Петришин Наталія
e-mail: vonf@tdmu.edu.ua
Web-сайт: www.tdmu.edu.ua

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ УЧАСНИКІВ
Реєстраційний внесок для вільних слухачів
300 грн (сертифікат, кава-брейк)
Участь в майстер-класі 100 грн.

Тернопіль 2020

