Międzynarodowa konferencja
naukowo-praktyczna
«Innowacyjne technologie w
medycynie: doświadczenia Polski
i Ukrainy»

Міжнародна
науково-практична
конференція
« Інноваційні технології в
медицині: досвід Польщі
та України»

Lublin, Polska
28–29 kwiecień, 2017

м. Люблін, Республіка Польща
28–29 квітня 2017 р.

ОРГАНІЗАТОРИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Люблінський науково-технологічний парк
м. Люблін, Польща
Lubelski Park Naukowo Technologiczny S.A.
Lublin, Polska

Люблінський науково-технологічний парк (ЛНТП) було засновано в 2005
р. для полегшення процесу обміну знаннями і технологіями між
бізнесменами і науковцями. В рамках проведених заходів ЛНТП просуває
інноваційну культуру, об'єднує наукове співтовариство, налагоджує
співпрацю між науковими підрозділами, університетами і науководослідними інститутами як Польщі, так і інших країн Європи.
Сайт Люблінського науково-технологічного парку: www.en.lpnt.pl

Сайт міста Люблін: www.lublin.eu
Голова організаційного комітету конференції:

dr inż. Arkadiusz Małek,
Dyrektor Działu Rozwoju,
Lubelski Park Naukowo Technologiczny S.A.
к. т. н. Аркадіш Малек,
Керівник відділу розвитку,
Люблінський науково-технологічний парк
До участі у міжнародній конференції запрошуються науковці,
аспіранти, студенти ВНЗ та науково-дослідних установ, а також
практичні працівники, які активно займаються науковими
дослідженнями у сфері медицини.
Усіх учасників конференції з України буде забезпечено збірником тез конференції та
сертифікатом про участь, завіреним печаткою. Учасники конференції матимуть

можливість презентувати збірник матеріалів і сертифікат як підтвердження участі у
міжнародній конференції, що відбувалась у країні, яка входить до Європейського
Союзу.
Сертифікат є документом, який підтверджує участь у роботі наукової конференції
(конгресу, симпозіуму, семінару), проведеної у країні, що входить до ЄС, відповідно до
п. 5.2 розділу 2 Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним
працівникам, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 14 січня
2016 року № 13.

СЕКЦІЇ

В рамках конференції планується робота наступних секцій:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Клінічна медицина: досвід та нововведення
Теоретична медицина: основні напрямки розвитку
Фармацевтичні науки
Медично-біологічні науки: інновації майбутнього
Профілактична медицина: сучасний стан та перспективи
Ветеринарна медицина

ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ

Особи, зацікавлені взяти участь у роботі міжнародної конференції, мають
надіслати електронною поштою до організаційного комітету до 25 квітня 2017
р. (включно) такі документи:




заповнену за зразком заявку;
тези доповіді;
відскановану електронну копію підтвердження сплати організаційного
внеску.

Назва файлу повинна відповідати прізвищу доповідача із вказівкою для заявки
– Заявка, для тез – Тези, підтвердження сплати організаційного внеску –
Внесок
Наприклад: Заборовський_Заявка, Заборовський_Тези, Заборовський_Внесок
Електронна адреса:

med@visnyk-juris.uzhnu.uz.ua
ВИМОГИ ДО ТЕЗ ДОПОВІДІ






Назва доповіді посередині рядка (прописними літерами, шрифт Times New
Roman № 14, жирний).
Нижче, через один інтервал, по центру – прізвище, ім’я по-батькові
автора, науковий ступінь, вчене звання (у разі наявності) посада,
кафедра, повна назва установи, де навчається або працює автор, місто,
країна; шрифт Times New Roman № 14.
Через один інтервал текст тез, який повинен відповідати таким вимогам:
формат А-4, поля: верхнє, нижнє, ліве, праве – 2 см, шрифт Times New
Roman № 14, міжрядковий інтервал 1,5.






Список використаних джерел (без повторів) оформлюється в кінці тексту
під назвою «Література:». У тексті виноски позначаються квадратними
дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та
через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [7, с. 16].
Обсяг тексту: до 5 сторінок зі списком використаних джерел.
Мова конференції: польська, українська, англійська.
Зразок оформлення тез доповіді

1. Клінічна медицина: досвід та нововведення
ОЦІНКА КАЛЬЦІЙ-ФОСФОРНОГО ОБМІНУ ТА МАРКЕРІВ
КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ У ВАГІТНИХ З ДЕФІЦИТОМ МАСИ ТІЛА
Шелестова Л. П.
доктор медичних наук, доцент,
доцент кафедри акушерства та гінекології
Донецький національний медичний університет
м. Лиман, Україна
Фізіологічна вагітність в результаті функціональної перебудови ендокринної
системи супроводжується змінами усіх видів обміну, у тому числі й мінерального, через
що виникають передумови до порушення кальцій-фосфорного гомеостазу та кісткового
метаболізму [1]…
Література:
1.
Манасова Г. С. Динамика содержания некоторых кальцийрегулирующих
гормонов и маркеров ремоделирования костной ткани при неосложненном течении
беременности и в ранний послеродовой период / Г. С. Манасова // Здоровье женщины. –
2011. – № 2 (58). – С. 191–194.
Зразок оформлення заявки
1. Прізвище, ім’я, по батькові учасника
2. Науковий ступінь, вчене звання (у разі наявності), посада, кафедра, повна
назва установи, де навчається або працює учасник, місто, країна
3. Прізвище, ім’я, по батькові наукового керівника (у разі його наявності)
4. Контактний телефон
5. E-mail
6. Поштова адреса для направлення збірника матеріалів конференції (ПІБ
отримувача, вулиця, будинок, квартира, місто (район, область), поштовий
індекс).

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК

Розмір організаційного внеску для учасників з України становить 400 грн.
Усі учасники конференції забезпечуються збірником тез конференції та
сертифікатом, які до 7 червня 2017 року буде направлено на поштову адресу
учасників, вказану у заявках.

Оплату можна здійснити у відділенні будь-якого банку, вказавши такі
реквізити:
Банк одержувача: ПАТ «УкрСиббанк»
Рахунок одержувача: 26252010265734
ОКПО: 2962402118
МФО банка одержувача: 351005
ПІБ одержувача: Бєлов Дмитро Миколайович
Призначення платежу: поповнення рахунку Бєлова Д.М. від ПІБ
Представництво організаційного комітету конференції в Україні:

УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
88000, Україна, м. Ужгород, вул. Капітульна, 26
Контактна особа:
Бєлов Дмитро Миколайович – д.ю.н., професор, професор кафедри
конституційного права та порівняльного правознавства Ужгородського
національного університету.
Телефон: 068-992-04-11
Електронна адреса: med@visnyk-juris.uzhnu.uz.ua

