НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ
ОСВІТИ ІМЕНІ П. Л. ШУПИКА

40-ва ювілейна науково-практична конференція молодих вчених
НМАПО імені П. Л. Шупика з міжнародною участю
«ІННОВАЦІЇ В МЕДИЦИНІ: ДОСЯГНЕННЯ МОЛОДИХ
ВЧЕНИХ»
18-19 травня 2017 року
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Запрошуємо Вас взяти участь у 40-ій ювілейній науково-практичній
конференції молодих вчених присвяченій «Дню науки» «Інновації в
медицині: досягнення молодих вчених», яка відбудеться 18-19 травня 2017
року на базі Національної медичної академії післядипломної освіти імені
П. Л. Шупика в м. Києві.
Відкриття конференції відбудеться 18 травня 2017 року о 9 у залі
засідань учбово-лабораторного корпусу НМАПО імені П. Л. Шупика.
Початок реєстрації учасників з 8 .
Головним завданням конференції ми вважаємо висвітлення внеску
молодих вчених у досягненнях сучасної медицини, який покликаний стати
майданчиком для презентації своїх наукових досягнень для молодіжної
медичної спільноти.
Наукова програма конференції передбачає доповіді (усні та стендові)
молодих вчених з питань фундаментальних і прикладних досліджень з різних
галузей сучасної медицини, які будуть об’єднані у хірургічну та
терапевтичну секції. Також буде проведена англомовна секція.
У рамках заходу пройде сателітна молодіжна анестезіологічна
конференція «Тріщинські читання», яку присвячено 60-річчю кафедри
анестезіології та інтенсивної терапії НМАПО імені П. Л. Шупика. Окрім
доповідей молодих вчених, планується проведення майстер-класів по
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базовим та експертним практичним навичкам, лекцій на актуальні питання
сучасної анестезіології та інтенсивної терапії.







Пропонуємо наступні форми участі у конференції
Усна доповідь + публікація тез
Стендова доповідь + публікація тез;
Усна/стендова доповідь без публікації тез;
Публікація тез;
Вільний слухач.

Наукова програма конференції передбачає доповіді молодих вчених з
питань фундаментальних досліджень з різних галузей сучасної медицини та
фармації:

















терапії
хірургії
ортопедії та травматології
педіатрії
акушерства та гінекології
інфекційних хвороб та
мікробіології
ендокринології
урології
офтальмології
онкології
оториноларингології
клінічної фармакології
Секції конференції:
терапевтична,
хірургічна,
анестезіології та інтенсивної терапії
англомовна

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









Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.






Вартість участі:
участь у конференції, публікація тез та усна/стендова доповідь, пакет
учасника з сертифікатом і збірником матеріалів конференції, фуршет в
перерві – 175 грн;
публікація тез, пакет учасника з сертифікатом і збірником матеріалів
конференції – 100 грн;
участь у конференції, усна/стендова доповідь, пакет учасника з
сертифікатом і збірником матеріалів конференції, фуршет в перерві –
100 грн.

Для участі у конференції необхідно до 10 квітня 2017 р. надіслати
заявку за запропонованою формою (додаток 1), тези до друку та
фото/сканкопію
квитанції
про
оплату
на
електронну
пошту:
ntmv.nmapo@gmail.com
Доступна,
також,
онлайн
реєстрація
за
посиланням:
http://vcheni.sysnmapo.com.ua/reestratsiya
Оплата проводиться на номер картки Приватбанку 5168-7555-29732477 (Римар Максим Вікторович, тел.: 0969482274).
1.
2.
3.
4.

Вимоги до усної доповіді:
Мультимедійна презентація;
Тривалість виступу: доповідь – 10 хв., запитання до доповідача – 5 хв.;
Мова доповіді – українська, англійська, російська;
Мова мультимедійної презентації – українська, англійська, російська;

Вимоги до оформлення стендової доповіді:
1. Розмір стендової доповіді – А0 по ISO: 1189мм X 841мм (висота X
ширина) – портрет;
2. Структура доповіді (для наукової доповіді):
 Заголовок – необхідно вказати назву роботи, прізвище, ім’я та
по-батькові автора та наукового керівника, назву установи, де
виконувалась робота;
 Вступ;
 Мета;
 Матеріали та методи;
 Результати та обговорення;
 Висновки.
3. Структура доповіді (для оглядової доповіді):
 Заголовок – необхідно вказати назву роботи, прізвище, ім’я та
по-батькові автора та наукового керівника, назву установи, де
виконувалась робота;
 Вступ, формулювання проблеми;
 Мета;
 Аналіз даних літератури;
 Висновки та обговорення.
Назва роботи повинна бути написана за допомогою жирного шрифту,
розмір букв не повинен бути менший за 15мм.
Розділи доповіді повинні бути написані за допомогою напівжирного
шрифту, розмір букв не повинен бути менший за 10мм.
Інший текст повинен бути написаний в Times New Roman, розміри букв
не менше 8мм.
Друк постера відбувається власними силами.
Вимоги до подання тез

1. Тези повинні бути оформлені в електронному варіанті у текстовому
редакторі Microsoft Word, шрифт тез – Times New Roman, через
інтервал 1,5, розмір - 14 рt. Розміри полів: ліве - 30 мм , праве - 10 мм,
верхнє – 20 мм, нижнє - 20 мм.
2. Об’єм тез не повинен перевищувати 2500 символів.
3. В заголовку необхідно вказати назву роботи (великими літерами),
прізвище, ім’я та по-батькові автора та назву установи, де
виконувалась робота.
4. Структура тез (для наукової доповіді):
 Актуальність теми;
 Мета роботи;
 Матеріали та методи;
 Результати;
 Висновки.
5. Структура тез (для оглядової доповіді):
 Вступ, формулювання проблеми;
 Методи проведення літературного пошуку;
 Аналіз отриманих даних;
 Висновки та обговорення.
Таблиці та малюнки включати не потрібно.
Тези повинні бути надіслані українською або англійською мовою.
Тези, які не відповідатимуть вимогам, будуть відхилені
Тези доповідей будуть надруковані в матеріалах Конференції.
Оргкомітет не несе відповідальність за наукову достовірність тез.
При необхідності збірник буде направлятись авторам «Новою поштою»
(оплачує доставку – отримувач).
Рекомендовані місця проживання:
1. Міні-готель Adel – 330 гривень на добу. Метро Сирець, Дорогожичі,
вул. Ризька 73 Б (http://adele.kiev.ua/uk/online-bronirovanie )
2. Хостели:
a. Vshokoladi: метро Вокзальна, проспект Повітрянофлотський 5
(http://vshokoladi.com.ua/index.html )
b. Petrani: метро Вокзальна, вул. Стадіонна, 6А
(http://petrani.com.ua/glavnaya )
3. Гуртожиток НМАПО імені П. Л. Шупика

Контактна інформація оргкомітету:
Голова РМВ НМАПО імені П. Л. Шупика Новошицький Володимир
Євгенійович, тел.: 093-254-12-08, email: nov_vol@mail.ru.
Заступник голови РМВ НМАПО імені П. Л. Шупика Белей Назарій
Андрійович, тел.: 063-865-74-18, email: naccik@gmail.com

Ми будемо щиро раді Вашій участі в роботі конференції,
присвяченій «Дню науки» «Інновації в медицині: досягнення молодих
вчених».
З повагою, оргкомітет конференції!

Додаток 1
РЕЄСТРАЦІЙНА ФОРМА УЧАСНИКА
на 40-ву ювілейну науково-практичну конференцію молодих вчених
НМАПО імені П. Л. Шупика із міжнародною участю,
присвячена «Дню науки»
«Інновації в медицині: досягнення молодих вчених»
Україна, Київ, 18-19 травня 2017
ПІБ
Дата народження

Контактний телефон
Email
Який навчальний заклад (організацію) представляєте
Посада
Науковий керівник
Назва доповіді

Форма доповіді*
Наявність
публікації*
Проживання*

Усна
З
публікацією
Гуртожиток

Стендова
Без публікації

Вільний
слухач

Хостел

Готель

* - необхідне виділити жирним шрифтом та курсивом
Додаткові опції
Чи бажаєте, щоб Вас зустріли?
Чи будете Ви присутні на банкеті увечері 18 травня після
Конференції?
Чи бажаєте Ви прийняти участь у дозвіллі 19 травня 2017 року

Так Ні

