
ІХ З’ЇЗД ЕНДОКРИНОЛОГІВ УКРАЇНИ (м. ХАРКІВ) 
Інформаційний лист № 1 

 

Вельмишановні колеги! 
 

Маємо честь запросити Вас взяти участь у роботі  

ІХ з’їзду ендокринологів України, що присвячений 100-річному ювілею  

ДУ «Інститут проблем ендокринної патології iм. В.Я. Данилевського 

НАМН України»,  
який, згідно з Додатком до Постанови Верховної Ради України від 18 грудня 2018 року 

№ 2654-VIII «Про відзначення пам’ятних дат і ювілеїв у 2019 році», відзначається на 

державному рівні. 
 

З’їзд буде проходити 19-22 листопада 2019 р. у м. Харкові. 
Місце проведення заходу – Палац Конгресів ГУНП 

(м. Харків, вул. Жон Мироносиць, 13). 

 Захід внесено до «Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних 

конференцій, які проводитимуться у 2019 році”, затвердженого МОЗ і НАМН України  

(стор. 7, п. 11) і на нього розповсюджується Наказ МОЗ України, НАМН України № 699/41 від 

23.06.2017, згідно якого дане запрошення є підставою для відрядження. 
 

Тематика з’їзду 
 За науковою програмою з’їзду планується розглянути актуальні питання 

експериментальної та клінічної ендокринології, а саме:   

• фундаментальні аспекти сучасної ендокринології 
• новітні інноваційні технології в профілактиці і лікуванні найпоширеніших 

ендокринних захворювань 
• епідеміологія та патогенез цукрового діабету та його ускладнень 
• цукровий діабет і серцево-судинні захворювання 
• неврологічні та судинні ускладнення цукрового діабету  
• нецукровий діабет 
• поліендокринопатії 
• патологія щитовидної залози 
• орфанні захворювання 
• дитяча ендокринологія 
• репродуктивна ендокринологія 
• ендокринна хірургія 
• ожиріння та метаболічний синдром 
• нейроендокринологія 
 

 В рамках з’їзду планується розглянути питання організації ендокринологічної служби в 

Україні, підготовки кадрів; провести обговорення заходів щодо покращення ранньої 

діагностики ендокринопатій, доступності надання спеціалізованої ендокринологічної 

допомоги населенню тощо. 
 

Організатори проведення з’їзду ендокринологів 
ДУ «Інститут проблем ендокринної патології iм. В. Я. Данилевського НАМН України» 

ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка НАМН України»  

Асоціація ендокринологів України 

Форми участі у з’їзді 
 доповідь;  

 участь без доповіді; 

 публікація тез. 

Робочі мови з’їзду: українська, англійська, російська.  

 У програмі з’їзду передбачені пленарні та секційні засідання, сателітні симпозіуми, 

виставка сучасних лікарських препаратів, виробів медичного призначення, медичної 

апаратури. 



 Для участі в роботі з’їзду запрошено провідних вітчизняних та закордонних вчених, 

лікарів-ендокринологів, дитячих ендокринологів, терапевтів, невропатологів, педіатрів, 

сімейних лікарів, хірургів, гінекологів та інших зацікавлених фахівців.  

 Після закінчення роботи з’їзду учасники отримають сертифікати. 
 

Умови публікації матеріалів з’їзду 
 

Згідно з нашим Інформаційного листа № 1 від 03.06.2019 р нагадуємо, що термін 

подачі тез закінчується 16 вересня 2019 року. 

При наявності виняткових обставин – 20 вересень 2019 р. 

З великим жалем змушені повідомити, що надіслані після 20.09.2019 р. тези не будуть 

прийняті до розгляду і друку. Це пов'язано виключно з поставленими оргкомітету вимогами 

друкарні. 
 

Тези на українській, англійській або російській мовах необхідно надіслати  

на E-mail: org@ipep.com.ua. Файл у форматі MS Word, об’єм тез до 3 стор. A4, шрифт – Times 

New Roman 14 пт. через 1,5 інтерв., поля – 2,0 см з усіх сторін.  

Усі скорочення (за винятком одиниць виміру) можуть бути використані лише після згадування 

повного терміну. У меті та висновках скорочення не допускаються! 

Тези структуровані строго за схемою: назва – заголовними літерами, з нового рядка – 

науковий ступінь (наприклад, д.б.н., к.мед.н.) та вчене звання (наприклад, проф., 

доц.), прізвище автора, ініціали, курсивом – назва установи, міста; вступ, мета, 
матеріали та методи, результати, висновки (див. приклад!).  

Обов’язково надати дані про авторів – ПІБ кожного автора (повністю), науковий ступінь 

та вчене звання, місце роботи, посада, контактні телефони, E-mail.  
Вказати – доповідь або тільки публікація. 

Ім’я файла, під яким надсилаються тези, має починатися з прізвища першого автора.  

Тези повинні містити результати власних спостережень, не включати малюнки 

фотографії, таблиці та діаграми. Від одного автора не більше одних тез, в списку авторів 

яких він на першому місці.  

Увага! Здійснюватиметься сліпе (анонімність рецензента та авторів) рецензування та 

редагування тез. Тези, оформлені без дотримання вищеозначених вимог, не приймаються, 

авторам не повертаються. 

У разі негативної наукової рецензії тези не публікуються, автору/авторам електронною 

поштою буде відправлено відповідне повідомлення. 

Публікація матеріалів у збірці тез – безкоштовна. 
 

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 
 

ЕНДОКРИННА ПАТОЛОГІЯ … (назва) 
 

1
Д.мед.н., проф. Іванченко І. І., 

2
к.мед.н. Петренко П. П. і т.п. 

1
Харківський національний медичний університет МОЗ України, 

2
ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України», Харків 

 

Вступ. (актуальність) 

Мета. (без скорочень!) 

Матеріали та методи.  

Результати.  

Висновки. (без скорочень!) 
 

Адреса регіонального оргкомітету: 61002, Україна, м. Харків, вул. Алчевських, 10. 

Контактні телефони: (057) 700-45-39, 700-45-42; тел./факс: (057) 700-45-38. 

Відповідальна особа Козаков Олександр Вікторович, моб. тел. +38-067-571-86-00  

Центральний оргкомітет 

Відповідальна особа Бєльчіна Юлія Богуславівна, моб. тел. +38-099-232-58-10 
 

З повагою, оргкомітет 

mailto:org@ipep.com.ua

