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Шановні колеги! 
14-15 березня 2017 року на базі Харківського національного медичного 

університету відбудеться Українська науково-практична конференція лікарів-педіатрів з 
міжнародною участю "Проблемні питання діагностики та лікування дітей з соматичною 
патологією". 

Запрошуємо до участі викладачів ВУЗів, науковців, аспірантів, докторантів, 
лікарів-педіатрів. 

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 
 

 Питання нутриціології в педіатрії 
 Дитяча нефрологія та урологія 
 Дитяча пульмонологія та фтизіатрія 
 Дитяча гематологія  
 Дитяча кардіологія 
 Дитяча гастроентерологія 
 Дитяча ендокринологія 
 Неонатологія 
 Анестезіологія та інтенсивна терапія 
 Генетичні захворювання у дітей 
 Сучасні питання алергології в педіатрії 
 Ювенологія 

 
В рамках конференції планується проведення майстер-класів з актуальних 

питань педіатрії за участю відомих вчених-педіатрів. 
Під час конференції відбудеться секційне засідення для молодих науковців 

віком до 35 років, де буде проведений конкурс на кращу усну та стендову доповідь. 
Передбачається заохочення номінантів конкурсу заохочувальними призами. 

За результатами конференції буде видано збірник матеріалів конференції. 
 

ФОРМИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ: 
1. Усна доповідь і публікація тез/статті 
2. Стендова доповідь і публікація тез/статті 
3. Публікація тез/статті 

 
РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ: українська, російська, англійська. 
 
Для участі у конференції необхідно до 1 лютого 2017 року надіслати тези та 

заявку на участь, оформлені згідно з нижченаведеними вимогами. 
 

Заздалегідь вдячні Вам за участь у конференції! 
Оргкомітет конференції. 

 



ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ 
 Обсяг статті повинен становити 5-6 сторінок тексту формату А4, через 1,0 інтервал, 

включаючи список літератури, таблиці, ілюстрації, підписи до них. Шрифт Times 
New Roman, розмір шрифту – 14, звичайний; Текст друкується в редакторі MS Word 
1997-2003, у форматі А4 з полями: з усіх боків – 2 см; 

 У структурі статті обов'язково повинні бути стисло відображені вступ, мета 
дослідження, матеріали і методи її виконання, отримані результати, їх обговорення, 
висновки та список літератури; 

 Усі скорочення (за винятком загальноприйнятих одиниць виміру) можуть бути 
використані лише після згадування певного терміну; 

 Рисунки повинні бути чорно-білими. У тексті необхідно вказати місце рисунка і його 
порядковий номер. Графіки й схеми не повинні бути перевантажені текстовими 
написами. Ілюстрації та таблиці повинні мати назву. Одиниці виміру в таблицях 
наводяться в метричній системи СІ. Дозволяється використати не більше 2 рисунків 
або таблиць. 

 Резюме подається трьома мовами – українською, російською, англійською. Усі три 
варіанти обов'язково включають: назву статті, прізвища й ініціали авторів, місце 
роботи, ключові слова (не більше ніж 5). Обсяг основної частини резюме повинен 
бути не більше ніж 220. 

 Посилання в тексті повинні даватися з номерами у квадратних дужках. Бібліографія 
повинна містити роботи за останні 7 років, допускається використати не більше 8-10 
джерел. При оформленні бібліографічних посилань слід дотримуватись «ДСТУ 
8302:2015. Бібліографічне посилання. Загальні  положення та правила складання». 

 Список літератури друкується за алфавітним порядком та оформлюється відповідно 
до «Прикладів оформлення бібліографічного опису у списку джерел» (Бюлетень 
ВАК України, №2, 2007). Наприклад: Козіна Ж. Л. Теоретичні основи і результати 
практичного застосування системного аналізу в наукових дослідженнях в області 
спортивних ігор / Ж. Л. Козіна // Теорія та методика фізичного виховання. – 2007. – 
№ 6. – С. 15–18. 

 
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 

 У структурі тез обов'язково повинні бути стисло відображені мета і завдання 
дослідження, матеріали і методи її виконання, отримані результати і висновки; 

 Усі скорочення (за винятком загальноприйнятих одиниць виміру) можуть бути 
використані лише після згадування повного терміну; 

 Обсяг матеріалів для друку –  1 – 2 сторінки тексту формату А4; 
 Текст друкується в редакторі MS Word 1997-2003, у форматі А4 з полями: з усіх 

боків – 2 см; 
 У тексті не повинні використовуватися таблиці, малюнки; 
 Параметри форматування: шрифт Times New Roman, розмір шрифту – 14, звичайний, 

відстань між рядками – 1,0 інтервал; 
 Назва файлу повинна містити прізвище автора (приклад: Іванов.doc). 

 
NB! Підтвердження отримання матеріалів обов’язкове!  
 
*Редакційною колегією тези не редагуються, оргкомітет не несе відповідальність за 

наукову достовірність тез. 
 
 
 
 
 



Структура друкованої роботи (тез): 
 Назва роботи великими літерами 
 Прізвище та ініціали авторів 
 Повна назва установи, закладу, організації, кафедри, на якій виконано роботу 
 Текст тез 

 
Приклад: 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИКОРИСТАННЯ ПОЛІМЕРНИХ МАТРИКСІВ НА 
ПІДСТАВІ ХІТОЗАНУ У ПРАКТИЦІ РЕГЕНЕРАТИВНОЇ МЕДИЦИНИ 

 (напівжирний, по центру, великими літерами, без крапки) 
Петров Ф.Д., Бузинова Д.А.  

(курсив, по центру, прізвище, а потім ініціали) 
Харківський національний медичний університет 

(правильна назва університету, по центру, без крапки) 
Кафедра анатомії  

(по центру, без крапки) 
Порожній рядок 
Текст Текст  Текст Текст Текст  Текст Текст Текст  Текст Текст Текст  Текст Текст Текст  
Текст Текст  Текст Текст Текст  Текст Текст Текст  Текст Текст Текст  Текст Текст Текст 
 

ВИМОГИ ДО УСНОЇ ДОПОВІДІ 
Тривалість усного повідомлення не повинна перевищувати 10 хвилин. Буде 

забезпечено мультимедійний супровід доповіді. 
 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТЕНДОВОЇ ДОПОВІДІ: 
 Розмір стенду - 840x595 мм — типографський формат А1; 
 У структурі доповіді обов'язково повинні бути коротко викладені мета і завдання 

дослідження, матеріали і методи її виконання, отримані результати і висновки; 
 Усі скорочення (за винятком загальноприйнятих одиниць виміру) можуть бути 

використані лише після згадування повного терміну; 
 Оформлення заголовка: перший рядок (або кілька рядків при необхідності) – 

назва роботи великими літерами; другий – ініціали, потім прізвище автора (ів); 
третій рядок – повна назва установи, закладу, організації; четвертий рядок – 
назва підрозділу, кафедри, відділу; текст доповіді; 

 Стендова доповідь повинна містити ілюстративний матеріал; 
 Розмір шрифту у тексті стендової доповіді повинен бути не менше 20 пт. 

 
ДЛЯ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ необхідно заповнити заявку: 

ФОРМА ЗАЯВКИ: 
Прізвище, ім'я, по-батькові __________________________________________ 
Посада, вчений ступінь       __________________________________________ 
Установа, організація          __________________________________________ 
Поштова адреса *                 ___________________________________________ 
Телефон  службовий           ___________________________________________ 
Телефон для спілкування   ___________________________________________ 
Факс                                      ___________________________________________ 
e-mail:                                   ___________________________________________ 
Форма участі: усна доповідь, тези/стаття, стендова доповідь (підкреслити) 
* - підкреслити адресу та телефон для спілкування 
 
Електронний варіант тез та заявку на участь надсилати на  
e-mail pediatr02@gmail.com 

mailto:Pediatr02@gmail.com


УВАГА!  
Роботи, які не відповідають вимогам оформлення, не розглядатимуться. 
Всім учасникам, чиї роботи будуть рекомендовані для участі як усна або стендова 
доповідь, буде надіслане повідомлення на e-mail до 1 березня 2017 року. 
 
Контактні телефони організаційного комітету: 
     +38 066 257 17 20  (Макєєва Наталія Іванівна, д.м.н,   
                                      професор, завідувач кафедри педіатрії №2) 
 
    +38 096 337 22 57  (Алєксєєва Наталія Павлівна, к.м.н,   
                                      доцент кафедри педіатрії №2) 
 
    +38 066 768 08 68  (Головачова Вікторія Олександрівна, к.м.н,  
                                     доцент кафедри педіатрії №2)  
 
     +38 0572 95 40 93     кафедра педіатрії №2 ХНМУ 


