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Громадська організація «Молоді вчені та спеціалісти інститутів

НАМН України м. Харкова»
Харківський національний медичний університет

Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна

ВНЕСОК МОЛОДИХ ВЧЕНИХ І СПЕЦІАЛІСТІВ
У РОЗВИТОК МЕДИЧНОї НАУКИ І ПРАКТИКИ:

НОВІ ПЕРСПЕКТИВИ

15 травня 2015 року ДУ «Інститут медичної ра-
діології ім. С. П. Григор’єва НАМН України» спільно 
із ДУ «Національний інститут терапії ім. Л. Т. Малої 
НАМН України» будуть проводити щорічну науково-
практичну конференцію молодих учених за учас-
тю міжнародних фахівців, яка присвячена Дню науки 
в Україні. Провідний напрямок конференції — профі-
лактика неінфекційних захворювань у різних галузях 
медицини.

До участі в роботі конференції та симпозіумі за-
прошуються дипломовані молоді вчені та спеціалісти 
віком до 40 років, які беруть активну участь у фунда-
ментальних та прикладних дослідженнях у таких га-
лузях сучасної медицини: терапія, акушерство та гіне-
кологія, хірургія, онкологія, онкогінекологія, радіоло-
гія, променева терапія, неврологія та психіатрія, дер-
матовенерологія, ортопедія та травматологія, педіа-
трія, інфекційні хвороби та мікробіологія, ендокрино-
логія, отоларингологія, стоматологія, клінічна фарма-
кологія та фармакотерапія, патофізіологія, патоморфо-
логія.

У рамках конференції канд. біол. наук, ст.н.с. 
В. А. Вінніков прочитає лекцію за темою: «Реко-
мендації щодо підготовки наукових робіт».

Конференція зареєстрована в Українському ін-
ституті науково-технічної і економічної інформа-
ції і включена за №107 в «Реєстр з’їздів, конгре-
сів, симпозіумів та науково-практичних конферен-
цій, які проводитимуться у 2015 році», Укрмед-
патентінформу та НАМН України. Згідно з На-
казом МОЗ України, НАМН України №450/42 від 
07.07.2006 дане запрошення вважається підставою 
для відрядження.

форми участі в конференції: усна доповідь і пу-
блікація тез, стендова доповідь і публікація тез, публі-
кація тез. Робочі мови конференції — українська, ро-
сійська, англійська.

Для участі у конференції необхідно до 1 квітня 
2015 р. надіслати заявку згідно із запропонованою ре-
єстраційною формою та текст тез для публікації в ма-
теріалах конференції електронною поштою на адре-
су: molodi.vcheni@yandex.ua. Надіславши матеріали, 
Ви маєте обов’язково переконатися в отриманні Ва-
шого повідомлення (за телефоном або e-mail).

Участь у конференції iз доповіддю та друком тез 
доповідей є безкоштовною.

У разі участі в конференції виключно шляхом пу-
блікації тез доповідей організаційний внесок скла-
датиме 100 гривень. Кошти слід перераховувати 
на Харківський регіональний благодійний протира-
ковий фонд, р/рахунок 2600201681207 в Укрексімбан-
ку м. Харкова, МФО 351618, ОКПО 22684252, призна-
чення платежу — участь у конференції. Підтверджен-
ня про оплату просимо надсилати електронною по-
штою разом із реєстраційною формою та тезами.

Вимоги до оформлення друкованої роботи (тез)
1. Роботи, надіслані для участі у конференції, не по-

винні бути раніше опубліковані або направлені 
для публікації в інші видання.

2. Один автор може опублікувати тільки одну робо-
ту або дві роботи у співавторстві.

3. У структурі роботи обов’язково мають бути ко-
ротко відображені мета і завдання дослідження, 
матеріали і методи її виконання, отримані резуль-
тати і висновки.
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4. Усі скорочення (за винятком одиниць виміру) мо-
жуть бути використані лише після згадування 
терміну повністю.

5. Обсяг матеріалів для друку — до 1 сторінки.
6. Текст друкується в редакторі MS Word, у форма-

ті А4 з полями з усіх сторін 25 мм, шрифт Times 
New Roman, розмір шрифту 14, звичайний, від-
стань між рядками — один інтервал.

Структура друкованої роботи: назва роботи ве-
ликими літерами, ініціали і прізвище авторів, повна 
назва установи курсивом, текст роботи.

УВАГА! Оргкомітет залишає за собою право 
на відмову у публікації, якщо надіслана робота не від-
повідатиме наданим вимогам, про що автора буде по-
відомлено.

За зміст матеріалів відповідальність не-
суть автори. Тези друкуються без редакційних 
виправлень!

Щодо питань організації і проведення конферен-
ції звертатися до членів оргкомітету. Для подальшого 
спілкування просимо надіслати свої дані: адресу, те-
лефон, e-mail.

Оргкомітет конференції
Сухін Владислав Сергійович, канд. мед. наук — 

голова Ради молодих учених ДУ «Інститут медич-
ної радіології ім. С. П. Григор’єва НАМН України», 
тел. +38 (067) 573–37–84.

Калашник Дар’я Миколаївна, канд. мед. наук — 
голова Ради молодих учених ДУ «Національний ін-
ститут терапії ім. Л. Т. Малої НАМН України», 
тел. +38 (057) 373–90–15.

Ситник Ксенія Олександрівна, канд. мед. наук — 
заступник голови Ради молодих учених ДУ «Націо-
нальний інститут терапії ім. Л. Т. Малої НАМН Укра-
їни», тел. +38(050)220–94–07.

Кулініч Валентина Сергіївна — заступник голови 
Ради молодих учених ДУ «Інститут медичної радіоло-
гії ім. С. П. Григор’єва НАМН України», відповідаль-
на за прийом тез та заявок на участь у конференції, 
тел. +38 (066) 711–93–20.

Богдан Юлія Анатоліївна, член Ради моло-
дих учених ДУ «Інститут медичної радіології ім. 
С. П. Григор’єва НАМН України», відповідаль-
на за прийом заявок на участь у конференції, 
тел. +38 (063) 119–54–28.


