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ІІННФФООРРММААЦЦІІЙЙННИИЙЙ   ЛЛИИССТТ   №№   11  
Науково-практична конференція за міжнародною участю 

«Санаторно-курортне лікування та реабілітація: 

сучасні тенденції розвитку» 

 

3300  ввеерреесснняя  ––  0011  жжооввттнняя  22002211  ррооккуу  

 

Вельмишановні колеги! 
 

Запрошуємо Вас до участі в роботі Науково-практичної 

конференції за міжнародною участю «Санаторно-курортне 

лікування та реабілітація: сучасні тенденції розвитку», яка 

відбудеться 3300  ввеерреесснняя  ––  0011  жжооввттнняя  22002211  ррооккуу  в ДУ «Український 

науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології МОЗ 

України» (м. Одеса, пров. Лермонтовський, 6). 

Конференцію внесено до Реєстру з’їздів, конгресів, 

симпозіумів, науково-практичних конференцій, які проводитимуться у 

2021 році. 

 

Напрямки роботи конференції: 

1. Актуальні питання організації санаторно-курортного 

лікування та реабілітації; 

2. Фізична та реабілітаційна медицина як новий напрямок у 

діагностиці та оцінці результатів відновлювального лікування; 

3. Природні лікувальні ресурси в методиках реабілітації на 

санаторно-курортному етапі; 

4. Етапна реабілітація хворих з постковідним синдромом; 

5. Особливості реабілітації учасників АТО/ООС; 

6. Перспективи розвитку лікувально-оздоровчого туризму на 

курортах; 

7. Новітні технології діагностики та реабілітації в спа-, велнес- 

і фітнес закладах. 

 

Форми участі у конференції: 

 Публікація тез і усна доповідь; 

 Публікація тез. 

 

Робочі мови конференції: 

 українська; 

 англійська. 

 

Тези будуть опубліковані у збірнику матеріалів конференції. 

 



 

Вимоги до оформлення тез: 

Матеріали повинні бути подані в електронній версії в редакторі 

Word у форматі *.doc або *.docх на електронну адресу: 

nastiaustianska94@gmail.com, з приміткою «На конференцію». 

  

Назва файлу складається із прізвища першого автора та 

порядкового номеру тез (якщо надсилається декілька): Петров_1. 

 Обсяг до 3-х стор; 

 Шрифт: Times New Roman, 14 пт; 

 Поля: верхнє – 2 см; нижнє – 2 см; ліве – 2 см; праве – 2 см; 

 Вирівнювання основного тексту «за шириною»; 

 Інтервал - 1.0. 

 

Структура тез: 

 Назва роботи (великими напівжирними літерами); 

 Прізвище та ініціали авторів; 

 Місце роботи - повна назва установи курсивом; 

 Текст: актуальність проблеми, мета, матеріал і методи 

досліджень, результати, висновки; 

 Тези не повинні містити таблиць, малюнків; 

 Список використаних джерел оформлюється за ДСТУ 

7152:2020. 

 

Термін подачі матеріалів – до 29 серпня 2021 року 

 

Організаційний внесок за участь у конференції та редакційні 

витрати – 220 грн. 

Організаційний внесок може бути сплачений на картку 

Приватбанку № 5363 5420 1304 0796, Устянська Анастасія Олексіївна, 

з поміткою «Призначення платежу: Організаційний внесок на 

конференцію». 

  

  

  

  

Реєстраційна карта учасника (надсилається на електронну 

адресу оргкомітету): 

1. Назва доповіді; 

2. Номер рубрики (за переліком напрямків роботи 

конференції – див. вище); 

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

мобільний телефон (обов’язково!) контактної особи; 

4. Форма участі (доповідь+тези, тільки публікація тез, 

вільний слухач); 

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

вчене звання доповідача; 

6. Місце роботи (повна назва організації); 

7. Копія квитанції про оплату. 

 

Усі учасники конференції отримають сертифікати. 

 

Координатор конференції: 

ДУ «Український науково-дослідний інститут медичної 

реабілітації та курортології МОЗ України», м. Одеса, пров. 

Лермонтовський, 6. 

Устянська Анастасія Олексіївна, 

 068 958 46 30; 

e-mail: nastiaustianska94@gmail.com 
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