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Інформаційний лист № 1 

Вельмишановні колеги! 

Оргкомітет запрошує Вас взяти участь у роботі науково-практичної 

конференції з міжнародною участю «Пульмонологія та коморбідність», яка 

відбудеться 28-29 березня 2019 року в м. Чернівці на базі Вищого державного 

навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет» у 

відповідності до «Реєстру з'їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних 

конференцій, які проводитимуться у 2019 р.». 

До участі в конференції запрошуються вчені та висококваліфіковані фахівці 

різного профілю, які займаються проблемами пульмонології, а також лікарі 

загальної практики-сімейної медицини, терапевти, клінічні фармакологи, 

представники фармацевтичних фірм. 

Наукова програма конференції присвячена таким проблемам: 

1. Клінічна та експериментальна патофізіологія легень. 

2. Гіпоксія: фактори та механізми 

3. Клінічні аспекти захворювань органів дихання 

4. Хронічні обструктивні захворювання легень. 

5. Сучасні аспекти бронхообструктивного синдрому. 

6. Сучасні погляди на проблему туберкульозу 

ФОРМА УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ  

1. Усна доповідь і публікація тез  

2. Стендова доповідь і публікація тез 

3. Публікація тез  

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.  

Регламент доповідей: усна доповідь – до 15 хв.; презентація стенда – до 5 хв.; 

виступ в обговоренні – до 5 хв. Оргкомітет забезпечує мультимедійним 

проектором. 

Заздалегідь вдячні Вам за участь у конференції.  

 



Реєстраційна карта учасника 

1. Назва доповіді. 

2. Номер рубрики (за переліком питань наукової програми конференції – див. 

вище). 

3. Прізвище, ім’я, по батькові, е-mail (обов’язково!), мобільний телефон 

(обов’язково!) контактної особи. 

4. Форма участі (доповідь+тези, стендова доповідь+тези, лише публікація 

тез). 

5. Прізвище, ім’я, по батькові, посада, науковий ступінь, учене звання 

доповідача та супроводжуючих осіб, що мають прибути на конференцію. 

6. Місце роботи або навчання (повна назва організації). 

7. Адреса (з поштовим індексом) для відправлення запрошення. 

8. Номер квитанції про оплату, сума і дата оплати. 
 

 
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 

 
1. 1-2 сторінки друкованого тексту, набраного в текстовому редакторі MS 

Word (лише одна робота в кожному файлі, назва файлу – прізвище першого автора 
в англійській транслітерації).  

2. Параметри сторінки: поля з усіх боків по 20 мм, шрифт Times New Roman 
розміром 14 пунктів, чорного кольору, вирівнювання по ширині, текст друкується 
через 1,5 інтервали на листі формату А4 (210 x 297 мм). 

3. Структура тез: УДК, назва роботи великими літерами, нижче - прізвища 
та ініціали авторів, четвертий рядок - повна назва закладу чи установи, місто, e-mail 
(обов’язково), текст тез. 

4. Рекомендований план тез:  
актуальність проблеми,  
мета,  
матеріал і методи досліджень,  
результати,  
висновки. 

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 

УДК … 

ВПЛИВ … 

Іванов І.І. 

ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет», м. 

Чернівці, bsmu@bsmu.edu.ua 

 

Вартість публікації тез доповіді до 2 стор. – 150 гривень, за кожну 

додаткову сторінку +50 грн.  

Реєстраційну картку учасника конференції, електронну версію тез у форматі 

*.rtf, *.doc, квитанцію про оплату надсилати до 1 березня 2019 року.  

 

Адреса: доценту Павлюкович Наталії Дмитрівні 

Електронна скринька: conference.chernivtsi@gmail.com 

mailto:bsmu@bsmu.edu.ua


Рахунок для сплати за публікацію тез: 5168757291844969 (з поміткою «за 

публікацію тез») 

 

Просимо до 1 березня 2019 року надіслати тези і підтвердити свою участь у 

конференції, до 15 березня – вказати дату і час приїзду для організації зустрічі. 

Телефони для довідок, e-mail: 

(0372) 56-92-21, 56-18-06 (роб.), +38095-474-82-99 (моб.), 

oksanakhukhlina@gmail.com - професор Хухліна Оксана Святославівна (програма 

конференції);  

+38099-175-36-31 (моб.), cvetko@ukr.net - доцент Коваленко Світлана 

Вікторівна (програма конференції); 

+38050-951-25-91 (моб.), conference.chernivtsi@gmail.com - доцент 

Павлюкович Наталія Дмитрівна (публікація тез, плата за публікацію). 

+38050-920-07-19 (моб.) dudka.inna@bsmu.edu.ua  – доцент Дудка Інна 

Володимирівна (організаційні питання)  

 

Адреса оргкомітету: 

Професор Хухліна О.С. 

Кафедра внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних 

хвороб Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний 

медичний університет» 

пл. Театральна, 2  

м. Чернівці, 58002, Україна 

 
 

Оргкомітет 


