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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
Молодіжний діловий центр Харківської медичної академії післядипломної
освіти повідомляє, що 29 листопада 2012 року планується проведення підсумкової
науково-практичної конференції молодих вчених "Медицина XXI століття". На
конференції будуть представлені наукові досягнення молодих вчених віком до 35
років в різних галузях медичної науки.
Відкриття конференції відбудеться у конференц-залі головного корпусу
Академії 29 листопада 2012 року о 1000, реєстрація учасників з 800.
Передбачається три форми особистої участі: усна доповідь, стендова доповідь,
публікація тез (40 гривень за сторінку). Оплата кожної публікації передбачає
отримання автором або колективом авторів 1 збірника тез. Для учасників
конференції з інших міст України кошти необхідно надсилати банківським
переказом за наступними реквізитами: Приватбанк, номер рахунку: 29244825509100,
МФО: 305299, ОКПО: 14360570, № карти: 6762462054652083, призначення
платежу: оплата публікації, одержувач: Шалімова А.С.
В ході конференції будуть працювати дві секції: терапевтична та хірургічна.
ДЛЯ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ НЕОБХІДНО до 10 жовтня 2012 року
направити до оргкомітету:
1. Один друкований примірник тез, підписаний усіма авторами та науковими
керівниками.
2. Дискету 3,5 або диск CD-R з файлом тез у редакторі Word. Назва файла – за
прізвищем першого автора повністю українською, російською або англійською мовою
(приклад: Іванов, Иванов, Ivanov). Назва електронного носія повинна бути оформлена
таким чином: 2012 рік, прізвище, ім’я та по-батькові авторів, повна назва роботи. При
направленні файлу тез по електронній пошті (е-mail: ybc-med@narod.ru)
надсилати дискету та друкований примірник тез не обов’язково.
3. Копію квитанції про оплату публікації.
4. Заявку на участь в одному екземплярі за наступною формою:








Прізвище, ім'я та по-батькові (повністю) всіх авторів роботи.
Форма участі в конференції: усна доповідь, стендова доповідь, публікація тез.
У разі усної доповіді вказати прізвище, ім’я та по-батькові (повністю) доповідача.
Місце роботи, навчання, посада, вчений ступінь, звання авторів.
Адреса для листування з наданням поштового індексу, телефон з кодом міста, номер мобільного
зв’язку, e-mail.
Технічні засоби, необхідні для супроводження доповіді: мультимедійний проектор.
Необхідність бронювання номеру у гуртожитку ХМАПО.
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ:
1. Тези, направлені для участі в конференції не повинні бути раніше опубліковані.
2. Один автор може опублікувати тільки одну самостійну чи дві роботи в співавторстві.

3. В структурі тез повинні бути коротко відображені ціль та задачі роботи, матеріали і методи,
отримані результати дослідження та висновки. До друку не приймаються реферативні повідомлення
та огляди літератури.
4. Текст не повинен вміщувати переноси слів.
5. Всі скорочення (за винятком одиниць вимірювання) можуть бути використані тільки після
згадування повної назви.
6. Тези подаються в одному примірнику українською, російською або англійською мовою.
Обсяг тез до трьох сторінок (Word, шрифт Times New Roman, 14 кегель, 1,5 інтервал), надруковані на
білому папері формату А4 з полями 2 см.
7. Назва тез друкується великими літерами, на кожному наступному рядку – прізвище та
ініціали автора (авторів), установа, підрозділ (повністю). Приклад:

ЯКІСТЬ ЖИТТЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ХАРЧОВОЇ ПОВЕДІНКИ У ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ З
ОЖИРІННЯМ
Бузницька О.В.
Харківська медична академія післядипломної освіти
Кафедра підліткової медицини
8. За наявність орфографічних та стилістичних помилок оргкомітет відповідальності не несе.
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТЕНДОВОЇ ДОПОВІДІ:
1. Площа доповіді 63х90 см (доповідь може бути представлена на плакаті формату А1 (63х90
см) чи на 9 аркушах формату А4 (21х30 см)).
2. В структурі доповіді обов’язково повинні бути коротко відображені мета, задачі роботи,
матеріали та методи, отримані результати і висновки. Не приймаються реферативні доповіді та
огляди літератури.
3. Всі скорочення (за винятком одиниць вимірювання) можуть бути використані тільки після
згадування повної назви.
4. Назва доповіді друкується великими літерами, на кожному наступному рядку – прізвище та
ініціали автора (авторів), установа, підрозділ (повністю).
5. Стендова доповідь може вміщувати в собі ілюстративний матеріал.
ВИМОГИ ДО УСНОЇ ДОПОВІДІ:
Тривалість усної доповіді лімітована та не повинна перевищувати 10 хвилин. Оргкомітет
забезпечує мультимедійним проектором. З боку членів оргкомітету буде надаватися допомога у
демонстрації мультимедійних презентацій.
Заявки, тези, інші документи та електронні носії, які подані пізніше вказаних термінів чи не у
відповідності установленим вимогам, розглядатися не будуть.
Проїзд, проживання та харчування здійснюються за кошти учасників конференції.
Оргкомітетом надається допомога по розташуванню у гуртожитку ХМАПО та готелю.
АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ:
Україна, м. Харків, 61176, вул. Корчагінців, 58. ХМАПО.
В оргкомітет конференції молодих вчених.
Тел: 0679346975 Шалімова Анна Сергіївна (голова молодіжного центру)
0502026776 Бутікова Олена Олексіївна (заст. голови молодіжного центру з організаційних
питань)
E-mail: ybc-med@narod.ru
Ми будемо раді Вашій участі в конференції!
З повагою, молодіжний діловий центр ХМАПО

