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Науково-практична конференція з міжнародною участю
(присвячена 100-річчю заснування
НМАПО імені П. Л. Шупика)
«EUROPEAN BIOMEDICAL YOUNG SCIENTIST
CONFERENCE NMAPE»
19 - 21 квітня 2018 року
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
Шановні колеги!
Відповідно до затвердженого Міністром охорони здоров’я України і Президентом
НАМН України «Реєстром конгресів, симпозіумів, науково - практичних конференцій і
пленумів, які проводитимуться у 2018 році», маємо честь запросити Вас взяти участь у науковопрактичній конференції з міжнародною участю (присвячена 100-річчю заснування НМАПО імені
П. Л. Шупика) «European Biomedical Young Scientist Conference NMAPE», яка відбудеться
19 - 21 квітня 2018 року на базі Національної медичної академії післядипломної освіти імені
П. Л. Шупика в м. Києві. Відкриття конференції відбудеться 19 квітня 2018 року о 900 у 401
аудиторії адміністративного корпусу НМАПО імені П. Л. Шупика. Початок реєстрації
учасників о 800.
Під час роботи конференції передбачаються доповіді з питань фундаментальних і
прикладних досліджень з різних галузей сучасної медицини та фармації, які будуть об’єднані у
хірургічну та терапевтичну секції, секцію з анестезіології та інтенсивної терапії та англомовну
секцію.
З найкращими побажаннями –
оргкомітет конференції

ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇЇ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

терапії
хірургії
ортопедії та травматології
педіатрії
акушерства та гінекології
інфекційних хвороб та
мікробіології
ендокринології
урології
офтальмології
онкології
оториноларингології
клінічної фармакології

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

фармацевтичні науки
медичної генетики
стоматології
неврології та психіатрії
медичної радіології
дерматовенерології
нейрохірургії
анестезіології
клінічної імунології і алергології
медичної реабілітації
медичної інформатики

СЕКЦІЇ КОНФЕРЕНЦІЇ:




терапевтична
хірургічна
англомовна
ФОРМИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ:






усна доповідь і публікація тез
усна доповідь без публікації тез
публікація тез
вільний слухач

РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ: англійська, українська, російська.
УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ
Для участі у конференції необхідно до 02 квітня 2018 року включно надіслати заявку
за відповідною формою (додаток 1), тези до друку та фото / скан. копію квитанції про оплату
організаційного внеску, потрібно надіслати на електронну пошту: ntmv.nmapo@gmail.com.
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДРУКОВАНОЇ РОБОТИ (ТЕЗ)
 роботи, направлені для участі у конференції, не повинні бути раніше опублікованими
або направленими для публікації в інші видання;
 один автор може опублікувати лише одну роботу або дві роботи у співавторстві;
 у структурі роботи обов’язково повинні бути коротко 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 – текст тез не повинен перевищувати 2500 знаків;
 тези не повинні включати таблиці та малюнки;

 тези повинні бути оформлені в електронному варіанті у текстовому редакторі
Microsoft Word, шрифт тез – Times New Roman, через інтервал 1,5, розмір шрифту- 14 пт.
Розмір полів: ліве - 30 мм , праве - 10 мм, верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм.
 файли у форматі doc*, docx*;
 назва файлу повинна містити прізвище автора українською мовою та напряму роботи
(приклад: ivanov_5 (номер напряму від 1-23).doc).
 тези повинні бути надіслані українською, російською або англійською мовою.
 тези, які не відповідатимуть вимогам не будуть надруковані, а організаційний внесок не
повертається;
 тези доповідей будуть надруковані в збірнику матеріалів конференції та представлені в
электронному варіанті на офіційному сайті НМАПО імені П. Л. Шупика;
 оргкомітет не несе відповідальність за наукову достовірність надісланих тез;
 при необхідності збірник матеріалів конференції будуть направлятись авторам «Новою
поштою» (необхідно додатково написати відділення, оплачує доставку – отримувач).
Структура друкованої роботи (тез):







В заголовку тез:
назва роботи великими літерами українською або російською мовою (в разі, якщо робота
буде представлена не англійською мовою);
назва роботи англійською мовою;
ініціали і прізвища авторів українською (російською) та англійською мовами;
вчене звання та науковий ступінь, П.І.Б. наукового керівника (при необхідності);
повна назва установи, закладу, організації, кафедри, на якій виконано роботу;
текст тез.

1. Структура тез (для наукової доповіді): актуальність теми; мета роботи; матеріали та
методи; результати та висновки.
2. Структура тез (для оглядової доповіді): вступ, формулювання проблеми; методи
проведення літературного пошуку; аналіз отриманих даних; висновки та обговорення.
ВИМОГИ ДО УСНОЇ ДОПОВІДІ:






мультимедійна презентація;
тривалість виступу: доповідь – 10 хв., обговорення – 5 хв.;
мова виступу – українська, англійська, російська;
мова мультимедійної презентації – українська, англійська, російська.

19 квітня – усні доповіді учасників конференції о 9 00.
20 квітня –проходитимуть workshops (тренінги) о 10 00 (невідкладна медична допомога,
клінічна лабораторна діагностика та інші). Місце проведення: вул. Доргожицька, 9 м. Київ,
Україна, Національна медична академія післядипломної освіти імені П Л. Шупика (Центр
симуляційних методів навчання НМАПО імені П. Л. Шупика).
За додатковою інформацією звертатися за тел.: (099) 484-53-36; (093) 334-99-01 та за
email: saugunas159@gmail.com, співголова Ради молодих вчених НМАПО імені П. Л. Шупика –
Сабіна Аугунас.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК ЗА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ
Форма участі

Вартість

Участь у конференції, публікація тез та усна доповідь, пакет учасника з
сертифікатом і збірником матеріалів конференції.

175 грн

Публікація тез, пакет учасника з сертифікатом і збірником матеріалів
конференції.

150 грн

Участь у конференції, усна доповідь, пакет учасника з сертифікатом і
збірником матеріалів конференції.

100 грн
безкоштовно

Вільний слухач

Для участі у конференції необхідно 02 квітня 2018 року включно оплатити
організаційний внесок за наступними реквізитами:
Отримувач: НМАПО імені П. Л. Шупика
р/р 31250355115607 в ДКСУ
МФО: 820172
Код ЄДРПОУ: 01896702
ПІН юридичної особи: 018967026592
Свідоцтво платника ПДВ № 39120832
Доповнення: НМАПО імені П. Л. Шупика включено до реєстру неприбуткових установ
за кодом 0002.
Призначення платежу: на розвиток товариства молодих вчених НМАПО імені
П. Л. Шупика
При оплаті обв’язково вказати: ПІБ платника та прислати фото чи скан. копію чека про
оплату на електронну адресу: ntmv.nmapo@gmail.com.
Контактні тел.: (099) 484-53-36; (093) 334-99-01 – Аугунас Сабіна,
тел.: (093) 254-12-08 – Новошицький Володимир.
ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ УЧАСНИКІВ
Рекомендовані місця для проживання:
Готелі:
 «Братислава» 3* (Адреса: метро Дарниця, вул. Андрія Малишка, 1, тел: (044) 537-3975 (https://www.bratislava.com.ua/).
 «Міні-Готель Лук'янівський» 3*( Адреса: метро Лук’янівка, вул. Белорусская, 3,
тел.: (044) 483-94-97).
 «Гостиница Гостеприимство» 2* (Адреса: вул. Генерала Жмаченка, 26,
GPS координаты: N 50.4690598E 30.6113353, 27 хв. пішки від лікарні, 5 хв власною
машиною, громадського транспорту немає по цьому напрямку).
 «ЛаМа» 2* (Адреса: метро Чернігівська, вул. Братиславская, 14-Б, тел.: (050) 381-4008, (067) 465-06-61, (044) 513-02-84 (http://lama-hotel.com.ua/).
 «Petrani» 2* (Адреса: м. Вокзальна, вул. Стадіонна, 6 А (http://petrani.com.ua/glavnaya).
 «Vshokoladi» 2*
(Адреса: м. Вокзальна, проспект Повітрянофлотський 5
(http://vshokoladi. com.ua/index.html ).

 «Міні-готель Adel» 2* (Адреса: метро Сирець, метро Дорогожичі, вул. Ризька 73 б
(http://adele.kiev.ua /uk/online-bronirovanie).
Хостели:
 «Эдем Хостел» 1* (Адреса: метро Лук’янівка, вул. Миколи Мурашка, 6А,
тел.: (050) 246- 30-05 (http://hostel-edem.com/).
 «Доміно» 1* (Адреса: метро Лук’янівка, вул. Мельникова 35A, тел.: (096) 545-28-08).
 «Арт-Готель» 1* (Адреса: метро Лук’янівка, вул. Сім'ї Хохлових, 1, тел.: (044) 48939-97 (http://www.art-hotel.com.ua/).
 «Євроготель» 1* (Адреса: вул. Білоруська, 1, тел.: (044) 227-31-42).
 «Атлантик» 1* (Адреса: вул. Дегтярівська, 4, тел.: (044) 227-51-73).
 «Staro» 1* (Адреса: вул .Костянтинівська, 34-б, (вул. Введенська, 18), тел.: (044) 48133-00).
 «Хостел на Артема» (Адреса: вул. Січових Стрільців, тел.: (096) 185-85-52).
 Гуртожиток НМАПО імені П. Л. Шупика № 3 (Адреса: метро Нивки, вул. Салютна,
1а, тел.: (044) 400-53-64).
КОНТАКТИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ:
Голова оргкомітету РМВ НМАПО імені П. Л. Шупика
Володимир Новошицький,
тел.: (093) 254-12-08, email: novvol87@gmail.com
Співголови РМВ НМАПО імені П. Л. Шупика
Сабіна Аугунас, тел.: (099) 484-53-36; (093) 334-99-01,
email: saugunas159@gmail.com
Ми будемо щиро раді Вашій участі в роботі науково-практичної конференції з
міжнародною участю «European Biomedical Young Scientist Conference NMAPE» (присвячена
100-річчю заснування НМАПО імені П. Л. Шупика)!
З повагою,
Рада молодих вчених
НМАПО імені П. Л. Шупика

Додаток 1
РЕЄСТРАЦІЙНА ФОРМА УЧАСНИКА
на науково-практичну конференцію з міжнародною участю
«European Biomedical Young Scientist Conference NMAPE»
(присвячена 100-річчю заснування НМАПО імені П. Л. Шупика)
Україна, Київ
19 - 21 квітня 2018 року
ПІБ
Дата народження
Контактний телефон
Email
Який навчальний
заклад /організацію
представляєте
Посада
Науковий керівник
Тема доповіді
Співавтори доповіді

Форма доповіді*
Наявність публікації*
Проживання*

Усна

Вільний слухач

З публікацією
Гуртожиток

* - необхідне виділити жирним шрифтом та курсивом

Готель

