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ЗАПРОШЕННЯ
ВЕЛЬМИШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

Маємо честь запросити вас взяти участь у роботі 
Всеукраїнської науково-практичної конференції з 

міжнародною участю 

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДОВКІЛЛЯ 
ТА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ В УМОВАХ 

ЕКОЛОГІЧНИХ І СОЦІАЛЬНИХ ЗМІН 
У ЄВРОПІ ТА В УКРАЇНІ»,

присвяченій 115 –й річниці з дня народження 
І.І. Яременка

24-26 травня 2018 року

Заявка на участь у науково-практичній конференції
«Актуальні проблеми довкілля та здоров’я людини

в умовах екологічних і соціальних змін 
в Європі та в Україні»

(24-26 травня 2018 року)

Прошу зареєструвати мене як учасника конференції.

Прізвище_____________________________________________
Ім′я_________________________________________________
По батькові___________________________________________
Науковий ступінь_____________________________________
Вчене звання_________________________________________
Місце роботи_________________________________________
_____________________________________________________
Посада_______________________________________________
Е-mail________________________________________________
Контактний телефон__________________________________
Форма участі у конференції (підкреслити):

•	 усна доповідь та публікація;
•	 стендова доповідь та публікація;
•	 лише публікація;
•	 вільний слухач.

Технічні засоби презентації (підкреслити):
•	 мультимедійний проектор;
•	 інтерактивна дошка;
•	 інше____________________.

Прошу зарезервувати для мене:
____ місць у готелі з «____» по «____» травня 2017 р.
  (готель   оплачує   учасник   конференції).

ДАТА     ПІДПИС



ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ ПЕРЕДБАЧАЄ 
РОЗГЛЯД НАСТУПНИХ ПИТАНЬ:

НАПРЯМОК «БІОЛОГІЯ»
1.	 Біологія, поширення, систематика рослин і тварин.
2.	 Фундаментальні та прикладні дослідження в біології та еко-

логії.
3.	 Екологічні проблеми регіонів України та Європи.
4.	 Наукові пошуки раціонального природокористування у третьому 

тисячолітті.
5.	 Вплив господарської діяльності людини на рослинний світ.
6.	 Організація охорони рослинного та тваринного світів на заповід-

них територіях України та Європи.
НАПРЯМОК «МЕДИЦИНА»

1.	Актуальні екогенетичні аспекти патології людини в умовах гло-
бальної екологічної кризи.
2.	 Розвиток експериментальної біотехнології та генної інженерії 

в контексті збереження здоров’я людини.
3.	 Регіональні медико-екологічні проблеми та шляхи їх вирішення. 
4.	Вплив екологічного стану навколишнього середовища на розви-

ток онкологічних захворювань.
5.	Сучасні підходи до діагностики та лікування Лайм-бореліозу, 

епідеміологічні особливості перебігу захворювання на Україні та в 
Європі.
6.	 Гігієнічна оцінка ризику для здоров’я населення впливу довкілля.
7.	 Етно-регіональні особливості показників здоров’я населення кра-

їн Європи.

НАПРЯМОК «ПЕДАГОГІКА»
1.	 Історія розвитку біологічних наук в Україні та Європі.
2.	Вклад І. І. Яременка та інших науковців у розвиток біологічної 

науки у вищих навчальних закладах України та інших країн світу.
3.	Методика викладання медико-біологічних дисциплін у ВНЗ. 
4.	Навчальні музеї та їх роль у навчально-виховній і науковій діяль-

ності кафедр.
5.	Співпраця українських і закордонних вищих навчальних закладів 

та її роль у підвищенні ефективності підготовки спеціалістів міжна-
родного рівня.

У роботі конференції передбачено проведення круглого столу, при-
родничого лекторію, еко-квесту, наукового пікніку, мастер-класу, педа-
гогічного тренінгу.

ФОРМИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ:
•	 усна доповідь та публікація;
•	 стендова доповідь та публікація;
•	 лише публікація;
•	 вільний слухач.

ОФІЦІЙНІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
•	 українська;
•	 англійська;
•	 російська.

РЕГЛАМЕНТ ДОПОВІДІ: 
•	 усна – до 15 хв.;
•	 стендова – до 5 хв.;
•	 виступ в обговоренні – до 3 хв.

Оргкомітет забезпечує доповідача мультимедійним проектором, ін-
терактивною дошкою та відеосистемою.

ФОРМИ ПУБЛІКАЦІЇ:
Наукові доробки у вигляді тез будуть опубліковані у збірнику 

матеріалів конференції, а наукові доробки у вигляді статей будуть 
опубліковані у фахових журналах: “International Journal of Medicine 
and Medical Research“, “Медична та клінічна хімія“, “Здобутки клі-
нічної та експериментальної медицини“ (https://ojs.tdmu.edu.ua/), 
“Наукові записки Тернопільського національного педагогічного 
університету імені Володимира Гнатюка. Серія: біологія“ (http://
nzp.tnpu.edu.ua/).

ВИМОГИ ДО АВТОРІВ ПУБЛІКАЦІЙ:
ТЕЗИ друкуються українською, російською або англійською мова-

ми. Обсяг тез до 4 сторінок. Друкувати через 1,5 інтервал шрифтом 
Times New Roman (кегль – 14 пт.) без переносів у редакторі MICRO-
SOFT WORD 97, XP на папері формату А4. Відступ абзацу – 1,25 см. 
Розмір полів аркуша – зверху, знизу, зліва, справа – по 2,5 см.

Структура оформлення тез:
УДК
назва роботи (великими літерами)
ініціали та прізвище авторів
повна назва установи
е-mail
текст

СТАТТІ друкуються українською, російською або англійською 
мовами (у журналі “International Journal of Medicine and Medical 
Research – лише англійською мовою). Текст подається у вигляді файлу 
(MS Word). Малюнки подаються додатково у вигляді окремих файлів 
форматів TIFF, BMP або PCX. Графіки і діаграми подаються додатко-
во у вигляді окремих файлів: MS WordGraf, CorelDRAW! або Adobe 
Illustrator. Статтю друкувати через 1,5 інтервали шрифтом Times New 
Roman (кегль – 14 пт.) на одному боці паперу формату А4. Друк по-
винен бути чітким. Поля: зверху, знизу, зліва, справа – по 2,5 см. Об'єм 
статті не повинен бути меншим, ніж 5, і не більшим, ніж 12 сторінок 
машинопису. 

Структура оформлення статті:
УДК
Ініціали та прізвища авторів
Повна назва установи
Назва роботи (великими літерами)
Назва статті й резюме українською, російською та англійською мо-

вами (250–300 слів, англійською мовою – 5000 знаків): структуровані 
– мета дослідження; матеріали та методи; результати дослідження та їх 
обговорення; висновки.

Ключові слова українською, російською та англійською мовами (до 
8 слів).

Вступ. (Постановка проблеми в загальному вигляді, її зв’язок із 
важливими науковими чи практичними завданнями, аналіз останніх 
опублікованих досліджень, у яких започатковано розв’язання даної 
проблеми, виділення невирішеної частини загальної проблеми, якій 
присвячена означена робота.)

Мета дослідження
Матеріали та методи. (Викладення об’єкта дослідження і мето-

дик, опис яких повинен бути достатнім для розуміння їх доцільнос-
ті й можливості відтворення. У разі проведення експериментальних 
досліджень слід вказувати вид, стать, кількість тварин, методи ане-
стезії при маніпуляціях, пов’язаних із завданням тваринам болю, 
метод евтаназії. Обов’язковим є зазначення методик статистичного 
аналізу з обґрунтуванням вибору критеріїв достовірності оцінок.)

Результати дослідження та їх обговорення. (Викладення основного фак-
тичного матеріалу, повне обґрунтування отриманих наукових результатів, 
висловлення власного судження щодо одержаних результатів, порівняння 
його з тлумаченням подібних даних, наведених іншими авторами.)

Висновки.
Перспективи подальших досліджень. (Подання бачення автора перспек-

тивності подальших шляхів розв’язання проблеми, висвітленої у роботі.)
Список літератури (друкування в порядку згадування джерел у квадрат-

них дужках) формується двома блоками: традиційним та додатковим для 
закордонних баз даних (references) у разі наявності україно- і російсько-
мовних джерел. Джерела оформляються згідно з вимог опублікованих у 
Бюлетені ВАК України. - 2008. - № 3. - С. 9-13.) Доцільно використовувати 
офіційний трансліт он-лайн: http://translit.kh.ua.

До статті додається авторська довідка, в якій вказується:
1) прізвище, ім'я, по-батькові автора (авторів); 
2) науковий ступінь авторів, вчене звання, посада; 
3) адреси і телефони (домашні і службові); 
4) якщо авторів кілька, вказати, з ким із них вести листування. 
До статті додається рекомендація установи про можливість опу-

блікування наукових результатів дослідження, висновок експертної 
комісії про можливість опублікування статті, а також рецензія від 
доктора наук у цій галузі. Статті аспірантів та пошукувачів повинні 
супроводжуватися відгуком наукового керівників.

При подачі статті необхідно вказати назву журналу, в якому 
повинна бути опублікована стаття.

ВАРТІСТЬ ПУБЛІКАЦІЇ
Вартість публікації тез 60 грн/ стор.

Вартість публікації статті 80 грн/стор.
Публікація в журналі 

International Journal of Medicine and Medical Research
англійською мовою – безкоштовна.

Надсилати кошти на картковий рахунок: 5168757333085605, МФО При-
ватбанку 305299, Код ОКПО 14360570. Отримувач: Фурка Ольга Богданівна.

Матеріали (тези та статті), які не відповідають зазначеним 
вище вимогам, публікуватися не будуть.

ТЕРМІН ПОДАЧІ МАТЕРІАЛІВ – до 01 березня 2018 року

Інформація з питань конференції розміщена в системі Open 
Conference System на сайті http://conference.tdmu.edu.ua/

Електронну версію тез/статті, реєстраційну картку-заявку учас-
ника та сканований чек про оплату прохання завантажити в систему 
Open conference Sysnem: 

http://conference.tdmu. edu.ua/index.php/NPVMF/2017- NPVMF/sched-
Conf/cfp

Крок подачі матеріалів:
http://conference.tdmu.edu.ua/index.php/NPVMF/2017-NPVMF/author/

submit?requiresAuthor =1
Інструкція для завантаження матеріалів: http://docs.google.com.

document/d/ICCVIc4 fiOt9Fm8D5RbsI.VB9Y7p_QbnBX9BKCputM/edit

При неможливості реєстрації та передачі відповідних матеріалів 
через систему Open Conference System електронну версію тез/статті, 
реєстраційну картку-заявку учасника та сканований чек про оплату слід 
надсилати до 01.03.2018 року на електронну адресу: furkaob@tdmu.edu.ua.


