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Вельмишановні колеги!
19 травня 2017 року ДУ «Національний інститут терапії ім. Л.Т. Малої НАМН України» сумісно із ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України» буде проведено щорічну науково-практичну конференцію молодих учених із участю міжнародних спеціалістів, яка присвячена дню Науки в Україні. Провідний напрямок конференції - профілактика неінфекційних захворювань у різних галузях медицини. 
До участі в роботі конференції запрошуються дипломовані молоді вчені та спеціалісти у віці до 40 років, які беруть активну участь у фундаментальних та прикладних дослідженнях у різних галузях сучасної медицини: терапія, акушерство та гінекологія, хірургія, онкологія, онкогінекологія, радіологія, променева терапія, неврологія та психіатрія, дерматовенерологія, ортопедія та травматологія, педіатрія, інфекційні хвороби та мікробіологія, ендокринологія, отоларингологія, стоматологія, клінічна фармакологія та фармакотерапія, патофізіологія, патоморфологія. 
Конференція зареєстрована в Українському інституті науково-технічної і економічної інформації за № 589 від 9 вересня 2016 р. і внесена до «Реєстру конгресів, з'їздів, симпозіумів, науково-практичних конференцій, які проводитимуться в Україні у 2017 році» і на неї розповсюджується Наказ МОЗ України, НАМН України № 450/42 від 07.07.2006, згідно якого дане запрошення є підставою для відрядження.
Форми участі в конференції: 
	усна доповідь і публікація тез; 
	стендова доповідь і публікація тез; 
	публікація тез. 

Робочі мови конференції - українська, російська, англійська. 
Для участі у конференції необхідно до 17 квітня 2017 р. надіслати заявку за запропонованою реєстраційною формою та текст тез для публікації в матеріалах конференції електронною поштою на адресу: molodi.vcheni@yandex.ua. Після відправлення матеріалів Вам необхідно обов’язково пересвідчитися в отриманні Вашого електронного листа (за телефоном або e-mail). 
Участь у конференції з доповіддю та друком тез доповідей є безкоштовною. 
Вимоги до оформлення друкованої роботи (тез) 
Роботи, направлені для участі у конференції, не повинні бути раніше опубліковані або направлені для публікації в інші видання. 
Один автор може опублікувати тільки одну роботу або дві роботи у співавторстві. 
В структурі роботи обов’язково повинні бути коротко відображені мета і завдання дослідження, матеріали і методи її виконання, отримані результати і висновки. 
Усі скорочення (за винятком одиниць виміру) можуть бути використані лише після згадування терміну повністю. 
Обсяг матеріалів для друку – до 1 сторінки. 
	Текст друкується в редакторі MS Word, у форматі А4 з полями з усіх сторін 25 мм, шрифт Times New Roman, розмір шрифту 14, звичайний, відстань між рядками – один інтервал. 
	Структура тез: назва великими напівжирними літерами, прізвище та ініціали авторів напівжирними літерами, повна назва установи курсивом, далі текст роботи. 
Наприклад:
ХРОНІЧНА СЕРЦЕВА НЕДОСТАТНІСТЬ
ІШЕМІЧНОЇ ЕТІОЛОГІЇ
Іванов С.М., Петров В.І., Карамишева Є.В.
Академія післядипломної медичної освіти, м. Київ, Україна
Мета: оцінити вплив……….
Назва файлу складається із прізвища та ініціалів першого автора, порядковий номер тез і через дефіс назва міста, де проживає автор, наприклад: ІвановСМ1-Київ, ІвановСМ2-Київ і т.д.
Назва файлу реєстраційної анкети складається аналогічно, тільки із прізвища автора (співавтора) тез  - наприклад: РК1 ІвановСМ-Київ, РК1 Петров ВІ-Київ і т.д. Без реєстраційних анкет авторів тези прийматися не будуть.
УВАГА! Оргкомітет залишає за собою право на відмову у публікації, якщо надіслана робота не буде відповідати наданим вимогам, про що автора буде повідомлено. За зміст матеріалів відповідальність несуть автори. Тези друкуються без редакційної корекції!
Вимоги до усної доповіді: 
Тривалість усного повідомлення не повинна перевищувати 7 хвилин. Мультимедійний супровід доповіді буде забезпечено. 
	Час обговорення доповіді не більший ніж 7 хвилин. 
	Презентація повинна бути виконана у програмі Microsoft Office Power Point та збережена у версії 2003/2007;
	При наявності у презентації вбудованих відеороликів, відеофайли повинні бути розміщені в одній папці з презентацією. При збереженні відеофайлів бажано використовувати стандартні відеокодеки або попередньо надіслати файли організаторам для перевірки можливості їх якісного відтворення на обладнанні нашої установи.
УВАГА! Авторів робіт, відібраних комісією для усної доповіді, буде додатково повідомлено і надіслано запрошення у термін до 28 квітня 2016 р. 
Авторам кращих доповідей буде надана можливість опублікувати результати своєї роботи в журналі "Український терапевтичний журнал", що входять до фахових виданнь, рекомендованих для публікації матеріалів дисертаційних досліджень МОН України.
Вимоги до оформлення стендової доповіді:
Розмір постеру не повинен перевищувати 100х150 см.
	У структурі доповіді обов’язково повинні бути коротко викладені мета і завдання дослідження, матеріали і методи її виконання, отримані результати і висновки. 
Усі скорочення (за винятком одиниць виміру) можуть бути використані тільки після згадування терміну повністю. 
	Заголовок оформлюється так: перший рядок (чи кілька рядків при необхідності) – назва роботи великими літерами; другий – ініціали, прізвище(ща) автора (авторів); третій рядок – назва установи, закладу, організації повністю; четвертий рядок – назва підрозділу, кафедри, відділу; п’ятий рядок – вчене звання, ініціали та прізвище завідувача структурного підрозділу; шостий рядок – вчене звання, ініціали та прізвище(ща) наукового(вих) керівника(ків); текст доповіді. 
Стендова доповідь може містити ілюстративний матеріал. 
Розмір шрифту у тексті постера повинен бути не менше 20 пт. 
	Стендова презентація повинна бути виставлена в холі конференц-залу.
Презентація авторами постерних доповідей проводиться під час перерви між пленарними засіданнями. Присутність авторів біля стендів обов’язкова!

Під час конференції буде проведено конкурс на кращу усну та стендову доповідь. Передбачається заохочення номінантів конкурсу подарунками та пам`ятними призами. 
Транспортні витрати та витрати на проживання і харчування оплачуються учасниками самостійно. Іногороднім учасникам за їхнім бажанням Оргкомітет буде сприяти бронюванню місць у готелях м. Харкова. 
Оргкомітет конференції :
Болотських Ганна Володимирівна - голова Ради молодих вчених ДУ «Національний інститут терапії ім. Л.Т. Малої НАМН України», тел. +38 097 192 99 15 
Немальцова Катерина Григорівна- голова Ради молодих вчених ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України», тел. +380 98 972 79 85.
Нікіфорова Яна Василівна - член Ради молодих вчених ДУ «Національний інститут терапії ім. Л.Т.Малої НАМН України», тел. +38 068 611 11 22 - відповідальна за прийом заявок на участь у конференції.
Юшко Костянтин Олександрович - член Ради молодих вчених ДУ «Національний інститут терапії ім. Л.Т.Малої НАМН України», тел. +38 097 991 37 28 - відповідальний за прийом тез на участь у конференції.
 З питань, пов’язаних з організацією і проведенням конференції, звертатися до членів Оргкомітету. Для подальшого спілкування просимо надати Ваші контактні дані: адресу, телефон, e-mail. 

Ми будемо щиро раді Вашій участі у нашій конференції, присвяченій дню Науки в Україні! 


реєстраційна АНКЕТА УЧАСНИКА 
науково-практичної конференції молодих вчених за участю міжнародних спеціалістів 
«Медична наука на перетині спеціальностей: сьогодення і майбутнє», 
яка присвячена дню науки в Україні
м. Харків,  19 травня 2017 р. 

1. Прізвище, ім’я, по батькові (повністю українською мовою) ______________________________________________________________________
2. Вік доповідача _____________
3. Місце роботи (установа, відділ), поштова адреса, індекс 
______________________________________________________________________
4. Адреса для листування, індекс __________________________________________ ______________________________________________________________________
5. Адреса електронної пошти: ____________________________________________ 
6. Телефон (оргкомітет гарантує збереження таємниці приватної інформації)
               робочий _______________, домашній (мобільний) ___________________
7. Спеціальність (основна) ______________________________________________ 
8. Вчений ступінь, наукове звання, посада _________________________________
_____________________________________________________________________
9. Стаж роботи за спеціальністю _________________________________________
10.  Форма участі: 
      - усна доповідь і публікація тез
Назва усної доповіді та ПІБ автора(ів) (повністю на українській, російській та англійській мовах) (підкреслити доповідача): ____________________________________________________________________________________________________________________________________________
      - стендова доповідь і публікація тез
Назва стендової доповіді та ПІБ автора(ів) (повністю на українській, російській та англійській мовах): 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
     - тільки публікація матеріалів в збірнику конференції
11. Необхідність обладнання (вказати)
      Мультимедійний проектор
     Слайдоскоп
      Інше (вказати)
________________
12. Необхідність розміщення у м. Харкові
     Гуртожиток
     Готель
     Не потрібно

Шановні учасники конференції! Будь ласка, зверніть увагу, що повідомити Організаторів конференції про необхідність бронювання готелю або гуртожитку потрібно не пізніше, ніж за 10 днів до початку заходу.


Национальная Академия Медицинских Наук Украины
Министерство здравоохранения Украины
ГУ «Национальный институт терапии им. Л.Т.Малой НАМН Украины»
ГУ «Институт медицинской радиологии им. С.П. Григорьева НАМН Украины»
Общественная организация «Молодые ученые и специалисты институтов НАМН Украины г. Харькова» 
Харьковский национальный медицинский университет
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глубокоуважаемые коллеги!
19 мая 2017 года ГУ «Национальный институт терапии им. Л.Т. Малой НАМН Украины» совместно с ГУ «Институт медицинской радиологии им. С.П. Григорьева НАМН Украины» проводит ежегодную научно-практическую конференцию молодых ученых при участии международных специалистов, посвященную дню Науки в Украине. Ведущее направление конференции - профилактика неинфекционных заболеваний в разных отраслях медицини. 
К участию в работе конференции приглашаются дипломированные молодые ученые и специалисты в возрасте до 40 лет, принимающие активное участие в фундаментальных и прикладных исследованиях в различных областях современной медицины: терапия, акушерство и гинекология, хирургия, онкология, онкогинекология, радиология, лучевая терапия, неврология и психиатрия, дерматовенерология, ортопедия и травматология, педиатрия, инфекционные болезни и микробиология, эндокринология, отоларингология, стоматология, клиническая фармакология и фармакотерапия, патофизиология, патоморфология.
 Конференция зарегистрирована в Украинском институте научно-технической и экономической информации по № 589 от 9 сентября 2016 г. и внесена в «Реестр съездов, конгрессов, симпозиумов и научно-практических конференций, которые проводятся в 2017 году», Укрмедпатентинформа и НАМН Украины. Согласно приказа МОЗ Украины, НАМН Украины № 450/42 от  07.07.2006, данное приглашение является основаним для командировки. 
Формы участия в конференции: 
устный доклад и публикация тезисов;
	стендовый доклад и публикация тезисов;
	публикация тезисов. 
Рабочие языки конференции - украинский, русский, английский.
Для участия в конференции необходимо до 17 апреля 2017г. прислать заявку согласно предложенной регистрационной форме и текст тезисов для публикации в материалах конференции на электронной почте: molodi.vcheni@yandex.ua. После отправки материалов Вам необходимо обязательно убедиться в получении нами Вашего письма (по телефону или е-mail).
Участие в конференции с докладом и публикацией материалов докладов являются бесплатными.
Требования к оформлению печатной работы (тезисов)
1. Работы, направленные для участия в конференции, не должны быть ранее опубликованы или быть направленными для публикации в другие издания.
2. Один автор может опубликовать только одну работу или две работы в соавторстве. 
3. В структуре работы обязательно должны быть коротко отображены цель и задачи исследования, материалы и методы ее выполнения, полученные результаты и выводы.
4. Все сокращения (за исключением единиц измерения) могут быть использованы только после упоминания термина в тексте полностью.
5. Объем материалов для печати - до 1 страницы.
6. Текст печатается в редакторе MS Word, в формате А4 с полями со всех сторон 25 мм, шрифт Times New Roman, размер шрифта 14, обычный, расстояние между строками - один интервал.
7. Структура тезисов: название большими полужирным шрифтом, фамилия и инициалы авторов полужирными шрифтом, полное название учреждения курсивом, далее текст работы. 
Например:
ХРОНИЧЕСКАЯ СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ ИШЕМИЧЕСКОЙ ЭТИОЛОГИИ
Иванов С.М., Петров В.И., Карамышева Е.В.
Академия последипломного медицинского образования, г.Киев, Украина
Цель: оценить влияние……….
Название файлла состоит из фамилии и инициалов первого автора, порядкового номера тезисов и через дефис название города, где проживает автор, например: ИвановСМ1-Киев, ИвановСМ2-Киев и т.д.
Название файла регистрационной анкеты формируется аналогичным образом, и включает в себя фамилию автора (соавтора/соавторов) тезисов, например: РК1 ИвановСМ-Киев, РК1 Петров ВИ-Киев і т.д. Без регистрационных анкет авторов тезисы приниматься не будут.
ВНИМАНИЕ! Оргкомитет оставляет за собой право на отказ в публикации, если присланная работа не будет соответствовать предоставленным требованиям, о чем автор будет оповещен. За содержание материалов ответственность несут авторы. Тезисы печатаются без редакционной коррекции!
Требования к устному докладу: 
Продолжительность выступления не должна превышать 7 минут. Мультимедийное сопровождение доклада будет обеспечено. 
	Время обсуждения доклада не более 7 минут. 
	Презентация должна бать выполнена в программе Microsoft Office Power Point и сохранена в версии 2003/2007;
	При наличии в презентации встроенных видеороликов, видеофайлы должны быть размещены в одной папке с презентацией. При сохранении видеофайлов желательно использовать стандартные видеокодеки или предварительно прислать файлы организаторам для проверки возможности их качественного воспроизведения на оборудовании нашего учреждения.

ВНИМАНИЕ! Авторы работ, отобранных комиссией для устного доклада, будут дополнительно информированы и получат приглашение до 28 апреля 2017 г.
Авторы лучших докладов будут приглашены для публикации результатов своей научной работы в журнале "Український терапевтичний журнал", входящий в перечень профессиональных изданий, рекомендованных для публикации материалов диссертационных исследований МОН Украины.
Требования к оформлению стендового доклада:
1. Размер постера не должен превышать 100х150 см.
2. В структуре доклада обязательно должны быть коротко изложены цель и задачи исследования, материалы и методы его выполнения, полученные результаты и выводы.
3. Все сокращения (за исключением единиц измерения) могут быть использованы только после упоминания термина полностью.
4. Заглавие оформляется так: первая строка (или несколько строк при необходимости) - название работы большими буквами, вторая - инициалы, фамилия(и) автора (авторов); третья строка - название учреждения, организации полностью; четвертая строка - название подразделения, кафедры, отдела; пятая строка - ученое звание, инициалы и фамилия заведующего подразделением/кафедры/отделом; шестая строка - ученое звание, инициалы и фамилия(и) научного(ых) руководителя(ей); текст доклада.
5. Стендовый доклад может содержать иллюстративные материалы.
6. Размер шрифта в тексте постера должен быть не менее 20 пт.
7. Стендовая презентация должна быть выставлена в холле конференц-зала.
Презентация авторами постерных докладов будет проводиться в перерыве между пленарными заседаниями. Присутствие авторов у стендов обязательно!
Во время конференции будет проведен конкурс на лучший устный и стендовый доклад. Предусмотрено поощрение номинантов Конкурса подарками и памятными призами.
Транспортные расходы и расходы на проживание и питание оплачиваются участниками самостоятельно. Иногородним участникам по их желанию Оргкомитет будет способствовать бронированию мест в гостиницах г. Харькова.
Оргкомитет конференции:
Болотских Анна Владимировна - председатель Совета молодых ученых ГУ «Национальный институт терапии им. Л.Т.Малой НАМН Украины», тел. +38 097 192 99 15; 
Немальцова Екатерина Григорьевна- председатель Совета молодых ученых ГУ «Институт медицинской радиологии им. С.П. Григорьева НАМН Украины», тел. +380 98 972 79 85.
Никифорова Яна Васильевна – член Совета молодых ученых ГУ «Национальный институт терапии им. Л.Т.Малой НАМН Украины», тел. +38 068 809 11 22 - ответственная за прием заявок на участие в конференции.
Юшко Константан Александрович – член Совета молодых ученых ГУ «Национальный институт терапии им. Л.Т.Малой НАМН Украины», тел. +38 096 809 16 67 ответственный за прием тезисов и заявок на участие в конференции.
По вопросам, связанным с организацией и проведением конференции, просьба обращаться к членам Оргкомитета. Для дальнейшего общения просим предоставить Ваши контактные данные: адрес, телефон, e-mail.
Мы будем искренне рады Вашему участию в нашей конференции, посвященной дню Науки в Украине!
Регистрационная АНКЕТА УЧАСНИКА 
научно-практической конференции молодих учених при участии международных специалистов
«МЕДИЦИНСКАЯ НАУКА НА СТЫКЕ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ: НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ», 
посвященной дню науки в Украине
г Харьков,  19 мая 2017 р. 

1. фамилия, имя, отчество (полностью на русском языке) ______________________________________________________________________
2. Возраст докладчика ______________________
2. Место работи (учреждение, отдел), почтовый адрес, индекс ______________________________________________________________________ 
3. Адрес для переписки, индекс ___________________________________________ 
______________________________________________________________________
4. Адрес електронной почты: ____________________________________________ 
5. Телефон (оргкомитет гарантирует сохранение тайны приватной информации)
               робочий _______________, домашний (мобильний) __________________
6. Специальность (основная) _____________________________________________ 
7. Ученая степень, научное звание, должность ______________________________
______________________________________________________________________ 
8. Стаж работи по специальности__________________________________________
9.  Форма участия: 
      - усный доклад и публикация тезисов
Название устного доклада и ФИО автора(ов) (полностью на украинском, русском и английстком языках) (докаладчика подчеркнуть): ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________
      - стендовый доклад и публиувция тезисов
Название стендового доклада и ФИО автора(ов) (полностью на украинском, русском и английстком языках) (докаладчика подчеркнуть):
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
     - только публикация тезисов в сборнике материалов конференции
11. Необходимость наличия оборудования (отметить)
      Мультимедийный проектор
     Слайдоскоп
      Другое (указать)
________________
12. Необходимость размещения в г. Харьков
     Общежитие
     Отель
       Не нужно

Уважаемые участники конференции! Пожалуйста, обратите внимание, что сообщить Организаторам конференции о необходимости бронирования гостиницы или общежития нужно не позднее, чем за 10 дней до начала мероприятия.


