
 
 

III Форум медичних фізиків України 

18 – 19 жовтня 2018 р., м. Київ 

 

Організаційний комітет запрошує Вас взяти участь у роботі III Форуму медичних фізиків 

України, що відбудеться 18 – 19 жовтня 2018 р.  

 

Місце проведення:  Конференц зал «Клініки Спіженко» 

08112, Україна, Київська область, 

Києво-Святошинський район,  

с. Капітанівка, вул. Соборна (колишня Радянська) 21 

 

Теми Форуму: 

 Терапевтична медична фізика 

 Діагностична медична фізика 

 Медична фізика в ядерній медицині 

 Дозиметрія, Радіаційний захист 

 Навчання та організація професійної діяльності в медичній фізиці 

 Суміжні теми 

Для участі у Форумі запрошуються медичні фізики, дозиметристи, техніки-дозиметристи, 

інженера, лікарі за фахом «Променева терапія», «Радіологія», «Онкологія», «Радіобіологія» та всі 

зацікавлені.  

 

Форма участі: доповідач (усна доповідь), доповідач (електронний постер), слухач. 

Всі учасники з’їзду отримають сертифікати затвердженого зразка. 

 

Онлайн реєстрація є обов’язковою і проводиться за посиланням 

https://goo.gl/forms/sDk8rh9G4Q2IHMzh1 до 7 жовтня 2018 року.  

 

Вартість участі:  

для членів Української асоціації медичних фізиків (УАМФ) – безкоштовно (при бажанні запит 

на членство в УАМФ можна надсилати на адресу uamphs@gmail.com) 

для авторів усних доповідей – безкоштовно.  

для інших:  

- при онлайн оплаті до 7 жовтня 2018 року - 120 грн  

- при оплаті на стійці реєстрації в день проведення Форуму – 150 грн. 

Онлайн оплата проводиться на розрахунковий рахунок Української асоціації медичних фізиків.  

При оплаті у відділенні банку надайте наступні реквізити: 

Найменування організації (Одержувач): ГО УАМФ  

Код отримувача (ЄДРПОУ): 41813052 

mailto:uamphs@gmail.com


Назва банку: ПРИВАТБАНК 

Розрахунковий рахунок (рахунок одержувача):  26004052701981 

Код Банку (МФО): 320649 

Призначення платежу:  Благодійний внесок на виконання ГО УАМФ статутних завдань, 

прізвище ім’я по батькові. 

 

 

При оплаті через Приват24:  

Зайдіть в систему Приват24 на Вашому мобільному телефоні, Оберіть розділ «Платежі» - 

«Україна». Введіть Рахунок одержувача «26004052701981» та натисніть продовжити. 

Перевірте дані (зокрема призначення платежу:  благодійний внесок на виконання ГО УАМФ 

статутних завдань, прізвище ім’я по батькові), та введіть необхідну суму, натисніть 

продовжити.  Оберіть карту з якої буде відбуватись оплата та натисніть «Підтвердити». 

Зачекайте на інформацію про надсилання платежу на опрацювання.  

 

Планується публікація тез у журналі «Радіологічний вісник» на початку 2019 року.  

Вимоги до тез:  

об’єм не більше 2 сторінок без рисунків, таблиць та списка використаних літературних джерел 

(формат А-4). Шрифт Times New Roman 12, через 1,5 інтервали. Береги: зверху – 2,5 см; справа – 1,0 

см; зліва – 2,5 см; знизу – 2,5 см. Заголовок друкують великими літерами; в наступному рядку – 

ініціали та прізвища авторів; в наступному рядку – назва закладу, місто. Повідомлення (статті) мають 

бути структуровані: вступ, мета, матеріал та методі, результати досліджень та їх обговорення, 

висновки. Виправлення в тексті не дозволяються. Загальноприйняті терміни, а також ті, що 

використовуються в тексті часто, подаються у вигляді абревіатури. 

За публікацію тез і статей в матеріалах конференції прохання перерахувати 50,00 грн. за 

сторінку (без ПДВ) на розрахунковий рахунок ТОВ «ВІЦ« Медицина України »: 

Р/р 26002878805575 в ПАТ «Укрсиббанк» в м. Києві 

МФО 351005 

код ЕДРПОУ 34425884 

Отримувач платежу - ТОВ «ВІЦ «Медицина України» 

Призначення платежу - «за публікацію тез в матеріалах Форуму медичних фізиків України 

2018» 

Вимоги до оформлення постерів:  

1. Постери будуть відображатись у форматі слайд-шоу на плазмовому екрані.  

2. Постер оформлюється самостійно з дотриманням структури, яка може бути такою: 

- Назва роботи, ПІБ автора(-ів), установа 

- Вступ 

- Мета роботи 

- Матеріали та методи 

- Результати/обговорення/висновки 

3. Формат постера: 1 сторінка, альбомна орієнтація, широкоекранний формат 16:9.  

Тези до усних доповідей та електронні постери слід надсилати до 7 жовтня 2018 року на 

адресу: uamedphys@gmail.com. Вказати прізвище, ім’я, по батькові; вчене звання, посаду, місце 

роботи, контактний телефон, електронну пошту автора-доповідача або автора електронного постеру. 

З’їзд внесений в реєстр заходів Українського інституту науково-технічної експертизи та 

інформації (УкрІНТЕІ; посвідчення № 157 від 18 червня 2018 р.).  



У випадку потреби персонального запрошення на Форум просимо звертатись за наведеними 

контактами.  

Контактна особа: 

Зелінський Руслан Михайлович,  

засновник та голова організаційного комітету Форуму,  

E-mail Форуму: uamedphys@gmail.com 

Особистий e-mail: zelinskyi.ruslan@gmail.com 

+380 (97) 691-11-34  
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