
Перше інформаційне повідомлення. 
МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 

«IV ПРИКАРПАТСЬКИЙ ХІРУРГІЧНИЙ ФОРУМ» 

Івано-Франківськ-Яремча, 25-26 жовтня 2018 року. 
Організатори: ДВНЗ МОЗ України «Івано-Франківський національний медичний університет»,    

Департамент охорони здоров᾿я Івано-Франківської області, Івано-Франківський осередок асоціації 
хірургів України 
             Вельмишановний _________________________________________ 

Маємо честь запросити Вас і Ваших співробітників прийняти участь у роботі Міжнародної 

науково-практичної конференції «IV Прикарпатський хірургічний форум» 25-26 жовтня 2018р. 
Івано – Франківськ – Яремча. Конференція внесена до «Реєстру з᾿їздів, конгресів, 
симпозіумів, науково-практичних конференцій, які проводитимуться у 2018 році», за 
№253, затверджена МОЗ України та АМН України. 

Організаційний комітет: 
Рожко М. М. – ректор ІФНМУ, доктор медичних наук, професор, співголова оргкомітету. 
Стовбан М. П. – в. о. директора Департаменту охорони здоров’я Івано-Франківської 
облдержадміністрації, співголова оргкомітету. 
Заступники голови оргкомітету: 
Вакалюк І. П. – проректор з наукової роботи ІФНМУ, д. мед. н., професор; 
Федорченко В. М. – проректор з науково-педагогічної та лікувальної роботи ІФНМУ, к. мед. н., 

доцент; 
Пиптюк О. В. – д. мед. н., професор, завідувач кафедри хірургії стоматологічного факультету 

ІФНМУ; 
Соломчак П. В. – головний спеціаліст з хірургії Головного Управління охорони здоров’я ОДА.  
Ви будете бажаним гостем перлини Карпат, м. Яремча. 
Тематичні напрямки:        
Лекційна сесія:   

І. 1. Питання діагностики та лікування хірургічних захворювань органів черевної порожнини. 
Релапаротомії. 
2. Гострий панкреатит. 
3. Актуальні питання лапароскопічної хірургії. 
ІІ. Наукова сесія:  
1. Сучасні новітні технології в абдомінальній хірургії. 
2. Актуальні питання діагностики та лікування захворювань органів черевної порожнини.  
3. Актуальні питання діагностики та лікування захворювань судин.  
4. Актуальні питання ендокринної хірургії 
5. Актуальні питання дитячої хірургії.  
6. Актуальні питання гнійно-септичної хірургії. 

До участі в конференції запрошуються  хірурги, судинні хірурги, ангіологи, дитячі хірурги, 
анестезіологи, лікарі ультразвукової діагностики, ендоваскулярні хірурги.  

Анкета 
учасника науково-практичної конференції «ІІІ Прикарпатський хірургічний форум» 

(25-26 жовтня 2018 р. м. Івано-Франківськ- Яремча) 

Прізвище, ім’я по батькові  

Місце роботи  

Посада  

Науковий ступінь  

Адреса  

Телефон службовий     мобільний 

Факс  

E-mail  

Форма участі  

           публікація  



           доповідь  

участь у формуванні та обговоренні 
клінічної настанови 

 

     Офіційні мови конференції: українська, англійська. 
     Видання матеріалів конференції: Роботи, прислані на конференцію, будуть опубліковані в журналі 
«Art of medicine» який входить в перелік наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися 
результати дисертаційних робіт та будуть видані на конференції разом з сертифікатом про участь. 

Заочні учасники отримують збірник поштою. 
  Редакція журналу «Art of medicine» бере до розгляду для публікації статті за умови, що ні 
рукопис, ні будь-яка його частина, таблиці, рисунки не були опубліковані раніше в друкованій чи 
електронній формі і не перебувають на розгляді для публікації у іншому журналі. 
Категорія статей. 
- Дискусійні і проблемні статті 
- Оригінальні дослідження 
- Огляд літератури 
- Випадки з практики 
- Організація охорони здоров’я 
- Медична освіта  
- Реабілітація, фізичне виховання 
Мова публікації. 
Мова статті: українська, російська, англійська, польська, французька, німецька 
Автор зобов’язаний ретельно вичитати і відредагувати текст рукопису. Зміст викладати чітко, без 
повторень, користуватися українським правописом, вживати українську термінологію і дотримуватися 
норм літературної української мови (при публікації іншими мовами - російська, англійська, польська, 
французька, німецька  відповідно). Одиниці виміру вказувати за системою CI. 
       Вимоги до оформлення статей 
Рукопис необхідно оформити за допомогою MS Office на стандартному аркуші формату А4 (210х297 
мм), шрифт – “Times New Roman”, розмір шрифту – 14, інтервал – 1,5, абзацний відступ - 1,25 мм, 
вирівнювання - по ширині. Поля документа - 20 мм (з усіх сторін), обсяг - від 10 до 25 сторінок 
      Структура статті: 
• Шифр УДК 
• Назва статті (великими літерами, жирним шрифтом, вирівнювання по середині, одинарний 
міжрядковий інтервал). 
• Прізвище, ініціали автора (авторів) мовою статті (кількість авторів однієї статті не повинна 
перевищувати п’яти осіб!) 
• Установа (повна назва, кафедра, місто, країна, e-mail) 
• Резюме пишеться мовою статті на початку, а інші резюме пишуться в кінці статті  (українська, 
російська мови об’єм не більше 1500 знаків), (англійське резюме повинно складати 2 сторінки, 1800 
знаків), яке повністю розкриває зміст статті, для оригінальних досліджень містити чітко виділені цілі, 
методи, результати дослідження та висновки. До резюме додоється переклад російською та 
англійською мовами ініціали та прізвища автора (авторів), назви статті та установи. 
• Ключові слова (українською, російською і англійською мовами) – не більше 5 слів чи словосполучень. 
        Основні розділи статті: 
1. Вступ: повинен надати читачеві всю інформацію (в тому числі довідкового характеру), необхідну для 
того, щоб зрозуміти Ваші дослідження, і причини по яких Ви їх проводите. У цьому розділі статті 
необхідно створити background (передумови до проведення дослідження: дати загальне розуміння 
проблеми, якою Ви займаєтеся, і аргументовано обґрунтувати актуальність Вашого дослідження). 
2. Обґрунтування дослідження: Цей розділ статті повинен дати відповідь на питання про необхідність 
проведеного автором дослідження. Розділ статті «Обґрунтування дослідження» має на меті висвітлити 
невирішені іншими вченими частини досліджуваної проблеми і вказати на «нішу» досліджень, не 
зайнятою іншими вченими в даній проблемі (зрозуміло, відповівши на два питання, сформульованих 
вище). Даний розділ пишеться на підставі публікацій періодичних наукових видань (книги, підручники, 
монографії до таких не належать). Огляд періодики з проблеми, що досліджується автором, повинен 
включати джерела не більше 5-річної давності і обов'язковий огляд закордонних наукових періодичних 



видань з проблеми, що досліджується автором. Кількість іноземних джерел повинно бути не менше 40 
%. Допустимий рівень самоцитування – не більше 30 %. Обов'язковим при використанні посилань на 
літературні джерела є критичний аналіз даних джерел, тобто зазначення того, що авторам цих робіт 
вдалося досягти, а чого не вдалося. При цьому бажаний такий аналіз по кожному джерелу 
(використання широкого діапазону посилань типу «в роботах [3–7]» не рекомендується). 
Розділ «Обґрунтування дослідження» повинен дати читачеві розуміння того, для чого проводилося 
дослідження, результати якого автор збирається опублікувати в даній статті. 
3. Мета дослідження: у даному розділі необхідно чітко сформулювати мету дослідження, яка повинна 
логічно випливати з розділу «Обґрунтування дослідження». Мета дослідження, що сформулюється 
автором, може являти собою і формулювання Гіпотези, яку автор хотів підтвердити або спростувати. 
(ПОРАДА: Не пишіть фрази типу: «Метою нашої роботи було порівняння препарату А і препарату В при 
патології С». Пишіть те, що дозволило б зрозуміти, що саме автори очікують побачити в результаті 
такого порівняння). 
4. Матеріали і методи: Матеріали – мається на увазі, що автор повинен довести репрезентативність 
представленого матеріалу: характеристики хворих (чи інших об'єктів дослідження), спосіб їх відбору та 
умови проведення дослідження (база проведення дослідження) повинні бути викладені настільки 
детально, щоб читач міг самостійно вирішити, чи правильно вони описані і чи відповідає опис 
конкретних умов його клінічної практики? 
(ПОРАДА: для задоволення вимог репрезентативності автор повинен пояснити 3 головні моменти: 
– Відповісти на питання: «Чому було обрано саме цей, а не інший матеріал?» 
– Повинен бути викладений принцип відбору матеріалу (описані критерії включення/виключення об'єктів 
дослідження). 
– Повинен бути пояснений принцип і сенс поділу матеріалу на будь-які групи (за віком, статтю тощо) 
Увага! Пояснення типу «традиційно» і подібне неприйнятно. 
 Методи – в цій частині розділу необхідно: 
– Обґрунтувати, чому був застосований саме цей, а не якийсь інший метод. 
– Сформулювати критерії оцінки ефекту або результату застосовуваного методу. 
Увага! Методи кількісного аналізу краще, ніж описові. Тому, якщо вони не застосовуються і їх відсутність 
не має видимого обґрунтування, потрібно вказати, чому не використовуються методи статистики. Даний 
розділ необхідно назвати так, щоб були зрозумілі «експериментальна» і «методична» складові 
авторського дослідження. 
Написана стаття з використанням програмного забезпечення для обробки статистичних даних чи інших 
методик, автору необхідно вказати номер ліцензії програми або де знаходиться програма чи посилання 
в інтернеті. 
5. Результати дослідження: у цьому розділі необхідно відобразити всі отримані під час дослідження 
результати, причому тільки в такому вигляді, який можна сформулювати як «голі факти». 
Інтерпретувати результати в цьому розділі не потрібно! У цьому розділі рекомендується подавати 
матеріали наступним чином:  
– Як і в розділі «Матеріали і методи» результати, які відповідають різним експериментам, можна 
розділити на підрозділи; 
– Результати повинні бути представлені в логічному порядку, причому рекомендується приводити 
результати в порядку важливості, не обов'язково використовувати той порядок, в якому проводилися 
експерименти; 
– Не слід дублювати дані, які наведені на малюнках, графіках і в таблицях. Поширеною помилкою є 
приведення даних, відображених в малюнках і таблицях в тексті статті. Замість цього в тексті статті слід 
узагальнити той матеріал, який читач знайде в таблиці або звернути увагу читача на головні пункти в 
наведеному малюнку або таблиці. Читачеві, як правило, легше читати дані в таблиці, ніж в тексті статті. 
 (ПОРАДА: Існує відома приказка в англійській мові: «Картинка коштує 1000 слів». Це означає, що 
зображення може пояснити висновки набагато краще, ніж текст. Тим не менш, уникайте надмірних 
малюнків і таблиць. Якщо даних для повноцінних таблиць та рисунків не вистачає, краще цю 
інформацію описати в тексті). 
6. Обговорення результатів: у даному розділі статті Ви повинні висловити свою точку зору на отримані 
результати дослідження. Іншими словами, необхідно дати відповідь на головне питання: «Що Ваші 
результати означають (у Вашій інтерпретації)?». У цьому розділі Ви повинні: обговорити Ваші 



результати в порядку від найбільш до найменш важливих; порівняти Ваші результати з результатами 
інших дослідників – які в них є розбіжності та обговорити їх причини; можна запропонувати додаткові 
дослідження для поліпшення або поглиблення отриманих результатів. 
7. Висновки: у даному розділі статті обов'язково вкажіть ще раз основні узагальнюючі результати по 
Вашій роботі, звертаючи особливу увагу на відповідність висновків поставленої мети дослідження з 
розділу статті «Мета дослідження» – вони повинні збігатися. Це означає, що Висновки повинні 
відображати конкретні отримані автором результати, на підставі яких можна зробити висновок про 
наукову новизну і можливості практичного застосування результатів дослідження, викладених у статті. 
(ВАЖЛИВО! Висновки мають бути подані таким чином, щоб читач (будь-то вчений або практикуючий 
лікар), прочитавши тільки Висновки, захотів прочитати всю статтю). 
8. Оформлення малюнків / таблиць: наводяться в тексті статті, без обтікання; посилання на таблиці та 
малюнки наводяться також у тексті статті (табл. 1, рис. 1); всі рисунки повинні бути у форматі JPG ( з 
роздільною здатністю 300dpi); у таблиці не повинно бути порожніх клітинок оформлені згідно з вимогами 
ДАКу України і розміщені по тексту. 
9. Література: список використаних джерел інформації, наводиться згідно ДСТУ ГОСТ 7.1: 2006 
(“Бюлетень ВАК”№5, 2009р.). Посилання на використані джерела оформляються у міру появи в тексті у 
квадратних дужках [1, 2, 3, 10]. Гіперпосилання не допускаються ! Редакція наголошує, що основним 
джерелом наукової інформації є наукова стаття за останні п’ять років! 
 Список використаної літератури в англомовній версії статті необхідно оформити відповідно до 
стилю цитування Vancouver Style. Роботи, які в оригіналі опубліковані кирилицею, повинні бути 
транслітеровані. 
• Відомості про авторів українською, російською та англійською мовами: 
- П.І.Б. (повністю) 
- Посада, звання, місце роботи 
- Робоча адреса, контактний телефон та адреса електронної пошти. 
Для з’ясування будь-яких питань щодо публікації статті автор (автори) можуть звертатися за адресою: 
artmedifdmu@gmail.com 
Вимога до назви файлу: файл називається за прізвищем першого автора українською мовою. Всі 
складові статті, включаючи таблиці та рисунки, повинні міститися в одному файлі. Таблиці виконуються 
лише у книжному форматі. Кожна стаття надсилається окремим диском. На диску вказується назва 
статті, прізвище та ініціали першого автора. 
             Вартість 1 сторінки, 70 гр.  

Кошти надсилати на рахунок: Філія Прикарпатське РУ «АТ»Банк «Фінанси та 
кредит», МФО 300131, код ОКПО 2802819716, рахунок 26201195194001, ІН 2802819716, 
Телемуха С.Б. 
      Статті надсилати за адресою: 76018, м. Івано-Франківськ, вул. М. Підгірянки 34, кв. 1,  Гончару М. Г., 
 тел. +380955584737.  
         Проживання у відпочинково - реакреаційному комплексі ІФНМУ «Арніка» www.ifnmu.edu.ua.,  

відпочинковому комплексі «Карпати» (м. Яремча, вул. І. Петраша, 30), повідомте про це, будь-ласка, 
організаторів (ifforum25@gmail.com), проф. Чурпій І. К., тел. +380509671840. 
        Додаткову інформацію можна отримати за тел. +380505346152, або ifforum25@gmail.com, 
pupalex@gmail.com  - проф. Пиптюк Олександр Володимирович 

Усі відомості, щодо організації і проведення конференції, контактні дані та вимоги до оформлення 
статей та доповідей знаходяться на сайті http://ifnmu.edu.ua/, http://stom.um.la та доступні до 
завантаження.  

Користуйтесь, будь-ласка, вимогами розміщеними на сайті. 
       Термін подачі матеріалів до 30 червня 2018 р. Просимо Вас надіслати на адресу оргкомітету, 
бажано електронною поштою: ifforum25@gmail.com, заявку щодо участі у конференції, статтю та 
відскановану копію квитанції про сплату оргвнеску.  

Стаття та заявка вважаються прийнятими після отримання підтвердження від оргкомітету про 
отримання вашого електронного листа. Роботи, надіслані після вказаного терміну, або оформлені 
всупереч вимогам, розглядатись і публікуватись не будуть. 

З усіх питань, будь-ласка, зв’язуйтесь за контактною інформацією, вказаною на сайті, з членами 
оргкомітету. 

mailto:artmedifdmu@gmail.com
mailto:ifforum25@gmail.com
mailto:pupalex@gmail.com
http://ifnmu.edu.ua/


Квитки на зворотню дорогу просимо придбати заздалегідь! 
                      З повагою,  співголова оргкомітету, ректор ІФНМУ                д. мед. н.,  проф. Рожко М. М. 
                      Заступник співголови оргкомітету, зав. кафедри хірургії  
                      стомат ф-ту                                                                                д. мед. н      проф. Пиптюк О. В. 
 
 


