
 



 

 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

Запрошуємо Вас взяти активну участь у науково-практичній конференції з міжнародною 

участю «Актуальні питання фізіології, патології та організації медичного 

забезпечення дітей шкільного віку та підлітків. Сьогодення та майбутнє підліткової 

медицини», яка відбудеться 15-16 листопада 2018 року на базі ДУ «Інститут охорони 

здоров’я дітей та підлітків Національної академії медичних наук України», м. Харків. 

Конференція включена до «Реєстру МОЗ і НАМН України з’їздів, конгресів, симпозіумів 

та науково-практичних конференцій, які проводитимуться у 2018 році» – № 277 – і на неї 

поширюється Указ кабінету Міністрів України № 332 від 20 листопада 1991 року, згідно 

з яким запрошення оргкомітету є підставою для відрядження. 

 

НАУКОВА ПРОГРАМА 

На конференції планується розглянути наступні питання: 

• політика охорони здоров’я підлітків. Роль громадських організацій у збереженні та 

зміцненні здоров’я української молоді; 

• шляхи розвитку підліткової медицини в умовах реформування медичної галузі; 

• лікування та реабілітація дітей шкільного віку та підлітків на різних рівнях надання 

медичної допомоги;  

• особливості перебігу найбільш поширених неінфекційних захворювань у підлітків 

у сучасних умовах; 

• стратегія розвитку «Клінік, дружніх до молоді»; 

• медичне забезпечення учнів в умовах сучасного загально-освітнього закладу;  

• профілактика розладів психіки та поведінки у дітей пубертатного віку з 

хронічними неінфекційними захворюваннями, вдосконалення психологічного 

супроводу різних груп хворих; 

• здорове освітнє середовище як ресурс попередження і профілактики неінфекційних 

захворювань дітей і учнівської молоді в умовах навчального закладу, гігієнічні 

вимоги до організації навчально-виховного процесу; 

• охорона здоров'я суб'єктів освітнього процесу як критерій діяльності навчального 

закладу; 

• впровадження здоров'язберігаючих технологій в навчальному закладі: роль лікарів 

і вчителів і їх професійна функціональна готовність; виховання усвідомленого 

ціннісного ставлення до здоров'я як базового якості громадянина України. 



 

 

ЕЛЕКТРОННА ПУБЛІКАЦІЯ ТЕЗ 

Правила оформлення тез: 

 

Увага! Роботи повинні бути ретельно відредаговані автором згідно вимог.  

Тези, оформлені без урахування даних правил, опубліковані не будуть! 

 

Вимоги до публікацій: 

1. Формат: файл *.doc, *.docx або *.rtf українською або російською мовами 

2. Обсяг: тези доповідей (2-3 сторінки) – формат А4 

3. Поля: всі – по 2 см 

4. Шрифт: Times New Roman, розмір 14, інтервал -1,5. 

5. Заголовок: назва роботи (ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ), потім через інтервал 

прізвища та ініціали авторів; наступний рядок – повна назва установи, місто; 

нижче – E-mail автора. 

6. Текст тез повинен включати: а) мету дослідження; б) матеріали та методи 

дослідження; в) результати та обговорення; г) висновки. 

 

Для допомоги в написанні тез рекомендуємо прочитати інформацію: 

http://iozdp.org.ua/index.php/ru/tezisi-pishem-pravilno 

 

Необхідно до 21 жовтня 2018 р. надіслати електронний варіант тез та скановані 

супровідні документи на електронну скриньку conf@iozdp.org.ua, перерахувати 

організаційний внесок і обов’язково заповнити заявку учасника конференції на веб-

сторінці конференції (www.iozdp.org.ua). 

 

 

Організаційний внесок за участь у конференції складає 100 грн. 

 

Оплату організаційного внеску можна здійснити шляхом поповнення банківської карти 

5169 3600 0193 8830 (Водолажський Максим Леонідович) через термінал ПриватБанку 

або в системі                         . Після оплати необхідно в заявці учасника вказати час та 

дату платежу. 

 

http://iozdp.org.ua/index.php/ru/tezisi-pishem-pravilno
mailto:conf@iozdp.org.ua
http://iozdp.org.ua/index.php/ru/component/content/article/99-2018/529-conf-2018
http://iozdp.org.ua/index.php/ru/component/content/article/99-2018/529-conf-2018


 

 

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ УЧАСНИКІВ 

Адреса Оргкомітету конференції: 

ДУ «Інститут охорони здоров'я дітей та підлітків НАМН України», 

пр. Ювілейний, 52-А, 

61153, м. Харків, Україна 

 

Телефон для довідок:  

(0572) 62-31-27, (050) 323-10-06 

 

E-mail: conf@iozdp.org.ua  

Сайт: http://iozdp.org.ua   

 

Робочі мови конференції:  

українська, російська. 

 

Форми участі в конференції: 

- усна доповідь (з публікацією);  

- стендова доповідь (з публікацією);  

- тільки публікація;  

- слухач 

 

 

 

Оргкомітет 

mailto:conf@iozdp.org.ua
http://iozdp.org.ua/

