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Вельмишановний (на) 

____________________________________________! 

 
 

 Маємо честь запросити Вас взяти участь у роботі 

науково-практичної конференції з міжнародною 

участю "Сучасні нейробіологічні та 

нейропсихологічні аспекти у лікуванні 

психічних розладів". 

 
Ми будемо  раді  вітати  Вас 20- 21 жовтня 2021 

року у м.Яремча, виробничо-навчально-рекреаційна 

база «Арніка». 
Мета конференції –  висвітлення проблемних 

питань, пов’язаних з діагностичними, терапевтичними 

та нейрореабілітаційними аспектами у психіатрії, 

психотерапії, наркології та медичній психології, 

використанням сучасних нейродіагностичних методик 

та лікувальних технологій в медичній  діяльності 

закладів охорони здоров’я, а також в науковій 

діяльності, консолідація зусиль щодо удосконалення 

наукових та практичних напрямків медичної галузі в 

сфері психіатрії, психотерапії, наркології та медичної 

психології. 

 

 

З найкращими побажаннями -  

Оргкомітет 

 

 

НАУКОВА ПРОГРАМА: 

1. Охорона психічного здоров’я в умовах 

карантину в Україні. 

2.  Впровадження та удосконалення стандартів 
надання психіатричної допомоги населенню 

України в умовах реформування. 

3. Вдосконалення діагностичних, 

терапевтичних та реабілітаційних моделей 

щодо основних форм психіатричної. 

4. Оптимізація терапії та реабілітації пацієнтів, 

що страждають на залежності. 

5. Медико-психологічні та соціальні наслідки 

збройних конфліктів. 

6. Проблема нейроінфекції та 

нейродегенерації у психіатрії. 
7. Актуальні питання психотерапії у лікуванні 

невротичних розладів. 

8. Нейробіологічні та нейропсихологічні 

аспекти діагностики та лікування 

психіатричних порушень у дитячому та 

підлітковому віці. 

9. Стресостійкість та адаптативні механізми 

суспільства в умовах карантину: 

профілактика  порушень психічного 

здоров’я із застосуванням соціальних 

мереж, альтернативних дистанційних 

засобів комунікації. 
10. Впровадження міжнародного наукового та 

практичного досвіду в практику охорони 

психічного здоров’я в Україні. 

11. Нейропсихологічна реабілітація пацієнтів з 

розладами психологічного розвитку.  
 

ФОРМИ УЧАСТІ: 
 

Дистанційна, у вигляді: 

– усна доповідь; 

– стендова доповідь; 

– вільний слухач. 

 

Офіційні мови конференції – українська, російська, 

англійська. 
 

 

Регламент доповідей: 

– усна  – до 15 хв.: 

– презентація стенда – до 5 хв.; 

– виступ в обговоренні  –  до 5 хв. 
 

Оргкомітет забезпечує: мультимедійним проектором, 

технічним супроводом. 

Форма публікації: не передбачається. 
 

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ УЧАСНИКІВ 
 

Місце проведення конференції: 

м. Яремча, виробничо-навчально-рекреаційна база 

«Арніка» - вулиця Свободи, 367, Яремче, Івано-

Франківська область. 
 

ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ  

"Сучасні нейробіологічні та нейропсихологічні 

аспекти у лікуванні психічних розладів":  
кафедра психіатрії, наркології та медичної психології 
Тернопільського національного медичного 

університету ім.І.Я.Горбачевського МОЗ України 
 

кафедра психіатрії, наркології та медичної психології 

Івано-Франківського національного медичного 

університету ім.І.Я.Горбачевського МОЗ України 
 

КОНТАКТНІ ТЕЛЕФОНИ: 

Венгер Олена Петрівна – завідувач кафедри психіатрії. 

наркології та медичної психології ТНМУ 
ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України, тел./факс:  

(0352) 43-57-71, (067) 756-55-56; 

Е-mail: olenavenger@gmail.com 

Винник Михайло Іванович – завідувач кафедри 

психіатрії. наркології та медичної психології  

Івано-Франківського національного медичного 

університету, тел./факс: (0342) 71-02-99,  

Е-mail: psycho@ifnmu.edu.ua  

Смашна Олена Євгенівна – член оргкомітету, доцент 

кафедри психіатрії. наркології та медичної психології 

ТНМУ ім.І.Я.Горбачевського МОЗ України:  

тел.: (0352) 43-57-71; (098) 031-33-03; 

Е-mail: smashna@tdmu.edu.ua 

(0352) 43-57-71 – кафедра психіатрії, наркології та 

медичної психології ТНМУ ім. І.Я. Горбачерського 

(0342) 71-02-99 – кафедра психіатрії, наркології та 

медичної психології Івано-Франківського 

національного медичного університету 

Тел./факс: (0352) 52-04-79 – науковий відділ 

(організація наукових форумів)  

ТНМУ ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України 
 

 

Web-сайт:   www.tdmu.edu.ua 
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