
 
НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ-ПЕДІАТРІВ ТА ДИТЯЧИХ 

ХІРУРГІВ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ 

"ПРОБЛЕМИ СЬОГОДЕННЯ В ПЕДІАТРІЇ" 
 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ №1 

Вельмишановні колеги! 

Рада молодих вчених Державної установи «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків 
Національної академії медичних наук України» (ДУ «ІОЗДП НАМН»), Рада молодих вчених 
Харківської медичної академії післядипломної освіти (ХМАПО) та Наукове товариство 
медичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (ХНУ) 
повідомляють, що 9 лютого 2017 року планується проведення другої щорічної науково-
практичної конференції молодих вчених-педіатрів та дитячих хірургів з міжнародною участю  

"ПРОБЛЕМИ СЬОГОДЕННЯ В ПЕДІАТРІЇ". 
На конференції будуть представлені наукові досягнення молодих вчених віком до 35 років в 

різних галузях педіатрії та дитячої хірургії.  
Відкриття конференції відбудеться  у  великій конференційній залі ДУ «ІОЗДП НАМН 

України» (Харків, пр.Ювілейний 52-А) 9 лютого 2017 року о 1000, реєстрація учасників з 830.  
Напрямки роботи конференції 

Дитяча нефрологія та урологія 
Дитяча пульмонологія та фтизіатрія 
Дитяча гематологія  
Дитяча кардіологія та ревматологія 
Дитяча гастроентерологія 
Нутриціологія в педіатрії 
Дитяча ендокринологія 
ЛОР хвороби у дітей 
Неонатологія 
Ювенологія 
Дитяча хірургія, анестезіологія та інтенсивна 
терапія 
Педіатрія в практиці лікаря загальної практики-
сімейної медицини 

Дитяча стоматологія 
Дитяча ортопедія та травматологія 
Променева діагностика в педіатрії 
Генетичні захворювання у дітей 
Дитяча алергологія та імунологія 
Дитяча онкологія 
Дитяча гінекологія 
Дитяча неврологія та психіатрія 
Психологія дитячого віку 
Профілактична медицина 
Медичне та санітарно-гігієнічне 
забезпечення школярів та учнів професійно-
технічних навчальних закладів 
Історія педіатрії 

 
РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ: українська, англійська, російська. 
ФОРМА УЧАСТІ: публікація тез, усна доповідь та публікація тез, стендова доповідь та 

публікація тез, вільний слухач 
За результатами роботи конференції буде видано друкований збірник матеріалів 

конференції 
ДЛЯ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ НЕОБХІДНО до 26 січня 2017 року направити до 

оргкомітету:  
1. Електронний варіант тез на пошту apsp040316@gmail.com. Назва файла – за прізвищем 

першого автора повністю українською, російською або англійською мовою (приклад: 
Іванов, Иванов, Ivanov). 

2. Один друкований примірник тез, підписаний усіма авторами та науковими керівниками, 
або відсканований кольоровий варіант з підписами. 

3. Копію або скан квитанції про оплату публікації. 
4. Заявку на участь (в одному екземплярі) за наступною формою: 

 Прізвище, ім'я та по-батькові (повністю) всіх авторів роботи 
 Форма участі в конференції: усна доповідь, стендова доповідь,  публікація тез 
 У разі усної доповіді вказати прізвище, ім’я та по-батькові (повністю) доповідача 
 Місце роботи, навчання, посада, вчений ступінь, звання авторів 
 Адреса для листування з наданням поштового індексу,  телефон з кодом міста, номер мобільного 

зв’язку, e-mail 
 Технічні засоби, які необхідні для супроводу доповіді: мультимедійний проектор 
 Необхідність бронювання номеру у гуртожитку ХМАПО 



 
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ: 

1. До друку приймаються тези, що не були опубліковані раніше. 
2. Один автор може опублікувати тільки одну самостійну чи дві роботи в співавторстві. 
3. В структурі тез повинні бути коротко відображені мета та задачі роботи, матеріали і методи, 

отримані результати дослідження та висновки. До друку не приймаються реферативні повідомлення 
та огляди літератури. 

4. Текст не повинен містити переноси слів. 
5. Всі скорочення (за винятком одиниць вимірювання) можуть бути використані тільки після 

згадування повної назви.  
6. Тези подаються в одному примірнику українською, російською або англійською мовами. 

Обсяг тез до трьох сторінок (MS Word, шрифт Times New Roman, 14 кегель, 1,5 інтервал), 
надруковані на білому папері формату А4 з полями 2 см з кожного боку. 
           7. Назва тез друкується великими літерами, на кожному наступному рядку – прізвище та 
ініціали автора (авторів), установа, підрозділ (повністю). Приклад:  
 

КЛІНІЧНІ СПОСТЕРЕЖЕННЯ АДАПТАЦІЇ ПІЗНІХ НЕДОНОШЕНИХ ДІТЕЙ 
Сіренко О.І., Шунько Є.Є. 

Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика 
Кафедра неонатології 

ТЕКСТ  
8. Оргкомітет не несе відповідальність за наукову достовірність тез. 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТЕНДОВОЇ ДОПОВІДІ: 
1. Площа доповіді 63х90 см (доповідь може бути представлена на плакаті формату А1 (63х90 

см) чи на 9 аркушах формату А4 (21х30 см)). 
2. В структурі доповіді обов’язково повинні бути коротко відображені мета, задачі роботи, 

матеріали та методи, отримані результати і висновки. Не приймаються реферативні доповіді та 
огляди літератури. 

3. Всі скорочення (за винятком одиниць вимірювання) можуть бути використані тільки після 
згадування повної назви. 

4. Назва доповіді друкується великими літерами, на кожному наступному рядку – прізвище та 
ініціали автора (авторів), установа, підрозділ (повністю). 

5.  Стендова доповідь може вміщувати в собі ілюстративний матеріал. 
 

ВИМОГИ ДО УСНОЇ ДОПОВІДІ: 
Тривалість усної доповіді лімітована та не повинна перевищувати 10 хвилин. Оргкомітет 

забезпечує мультимедійним проектором. З боку членів оргкомітету буде надаватися допомога у 
демонстрації мультимедійних презентацій.  

 
Вартість публікації – 60 грн за 1 сторінку. Обсяг тез – до 3 сторінок. 
Кошти необхідно надсилати за наступними реквізитами:  
Приватбанк, номер рахунку: 29244825509100, МФО: 305299, ОКПО: 14360570, № карти: 

4731 2127 0102 7509, призначення платежу:  оплата публікації, одержувач: Волошин Костянтин 
Вікторович. 

Проїзд, проживання та харчування здійснюються за кошти учасників конференції.  
 

АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ: 
Україна, м. Харків, 61153, пр.Ювілейний 52-А. ДУ «ІОЗДП НАМН» 
Україна, м. Харків, 61176, вул. Амосова, 58. ХМАПО;  
В оргкомітет конференції молодих вчених. 
Тел: 096-753-06-32 Волкова Юлія Василівна (голова Ради молодих вчених ДУ «ІОЗДП 
НАМН»)  
Тел: 050-364-8444 Пастух Василій Вікторович (голова Ради молодих вчених ХМАПО) 
Тел: 097-708-47-05, 093-663-19-31 Волошин Костянтин Вікторович (доцент кафедри 
педіатричної гастроентерології та нутріціології ХМАПО) 
E-mail: apsp040316@gmail.com. 

 Будемо раді Вашій участі в конференції! 




