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Вельмишановні колеги! 

Маємо честь запросити Вас взяти участь у 

ХVI Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих вчених  

з міжнародною участю 

"Актуальні питання клінічної медицини", 

яка відбудеться 24-25 листопада 2022 року  

 

 

Наукова програма конференції включає такі розділи: 
 

 

✓ Акушерство і гінекологія 

✓ Анестезіологія та інтенсивна 

терапія 

✓ Генетика 

✓ Гігієна 

✓ Гістологія, цитологія і 

ембріологія 

✓ Дерматологія та косметологія 

✓ Інфекційні хвороби 

✓ Клінічна імунологія та 

алергологія 

✓ Клінічна лабораторна діагностика 

✓ Медична хімія і біохімія 

✓ Неврологія та психіатрія 

✓ Нормальна та патологічна 

морфологія 

✓ Нормальна та патологічна 

фізіологія 

✓ Онкологія 

 

✓ Ортопедія та травматологія 

✓ Оториноларингологія 

✓ Офтальмологія 

✓ Педіатрія 

✓ Променева діагностика 

✓ Пульмонологія та фтизіатрія 

✓ Сімейна медицина 

✓ Соціальна медицина, організації і 

управління охорони здоров’я та 

медико-соціальної експертизи 

✓ Стоматологія 

✓ Терапія 

✓ Травматологія 

✓ Трансфузіологія та гематологія 

✓ Урологія 

✓ Фармакологія (експериментальна 

та клінічна фармація) та 

токсикологія 

✓ Хірургія та проктологія 

 

 

Офіційні мови конференції – українська та англійська. 

 

Формат конференції - дистанційно в режимі ONLINE відеоконференції. 

 

Сайт конференції - https://sites.google.com/view/zmapo-tmv 

 

Online трансляція конференції: 

24 листопада (перший день) -  https://youtu.be/1CWmxby6xGA 

  25 листопада (другий день) -    https://youtu.be/mTge6SuEKmg 

 

https://sites.google.com/view/zmapo-tmv
https://youtu.be/1CWmxby6xGA
https://youtu.be/mTge6SuEKmg


Усі форми участі у конференції в тому числі і  

публікація тез є безкоштовними !!! 

Форми участі у конференції: 
 

✓ усна доповідь та публікація тез; ✓ стендова доповідь та публікація тез; 

✓ тільки публікація тез: 

- за результатами власних 

досліджень; 

- клінічний випадок; 

- тези оглядового характеру. 

✓ тільки стендова доповідь: 

- за результатами власних 

досліджень; 

- клінічний випадок; 

- стендова доповідь оглядового 

характеру. 

 

 

Вимоги до оформлення тез  
 

Обсяг тез до 1-2 сторінок Шрифт Тimes New Roman, 12 рt. 

Інтервал - полуторний Поля:         

                   

зліва - 3 см справа - 1 см 

зверху - 2 см знизу - 2 см 

 

Структура тез за результатами власних досліджень:  

✓ Вступ 

✓ Мета дослідження 

✓ Матеріали та методи 

✓ Результати 

✓ Висновки 

 

 

Структура тез, що відображають  клінічний випадок:  

✓ Вступ 

✓ Особливість клінічного випадку 

✓ Обговорення клінічного випадку 

✓ Висновки 

 



Структура тез оглядового характеру (подаються до публікації молодими 

вченими, що на сьогоднішній день ще не мають результатів власних досліджень): 

✓ Вільна структур тез 

✓ Обов’язково повинні бути наведенні посилання на вчених, дані яких 

використовувались при написанні тез. 

Приклад: Безперечно вагомим доказом ролі симпатичної нервової системи 

в патогенезі артеріальної гіпертензії (АГ) є зниження артеріального тиску 

(АТ), яке відбувається після проведення ниркової симпатичної денервації у 

хворих на резистентну АГ (Esler M.D. et al., 2012; Brandt M.C. et al., 2012; 

Mahfoud F. et al., 2013; Kaltenbach B. et al., 2013; Vogel B. et al., 2014; Сіренко 

Ю.М. та співавт., 2014), у той час як електрична стимуляція аферентних 

нервових волокон нирок призводить до підвищення АТ та викликає спазм судин 

(Корж А.Н., 2014). 

 

 

Назва тез - ВЕЛИКИМИ ЖИРНИМИ ЛIТЕРАМИ. З нового рядка – інiцiали 

та прiзвища авторiв. У наступному рядку вказують назву установи, де виконано 

роботу, кафедру та наукового керівника. 

 

✓ Мова тез: українська, російська та англійська.  

✓ До публікації допускається до трьох тез від одного автора. 

✓ Тези приймаються у файлі створеному в текстовому редакторі у форматі: doc або 

docx. 

✓ Назва файлу повинна відповідати прізвищу автора, що уповноважений 

контактувати з оргкомітетом. У випадку коли автор надає більше однієї роботи 

після прізвища в назві файлу необхідно вказувати порядковий номер тез.  

 

Вимоги до оформлення стендових доповідей  

 
Стендові доповіді створюються на базі уніфікованого шаблону стендової 

доповіді, який Ви можете завантажити за посиланням: 

https://sites.google.com/view/zmapo-tmv/stend 

https://sites.google.com/view/zmapo-tmv/stend


Після виконання усіх зазначених вимог будь ласка: 

 

❖ ОБОВ’ЯЗКОВО заповніть електронну реєстраційну форму на сайті 

конференції за наступним посиланням: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYCQECmjNO1f-

PibuVUb14gFZ5BboNMA5PXc1AOgrr0HCi7A/viewform?usp=sf_link 

Зверніть увагу !!! По результатам конференції буде виданий електронний збірник тезів 

конференції в pdf форматі та електронні сертифікати зареєстрованим учасникам 

конференції. Сертифікати видаються лише тим учасникам конференції, які заповнили 

реєстраційну форму. 

 

❖ Надішліть текст тез  або стендову доповідь на наступну електронну 

скриньку: 

tmv.zmapo@gmail.com 

В темі листа вказати: «Конференція молодих вчених 2022 – Прізвище автора 

уповноваженого контактувати з оргкомітетом» 

 

 

 

Термін подачі матеріалів для публікації 

до 18 листопада 2022 року 

(лише в окремих форсмажорних випадках тези можуть бути прийняті після 

зазначеної дати) 

 

 

Термін приймання заявки на УСНУ ДОПОВІДЬ 

до 11 листопада 2022 року 

(лише в окремих форсмажорних випадках при наявній технічній можливості заявка 

на усну доповідь може бути прийнята після зазначеної дати) 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYCQECmjNO1f-PibuVUb14gFZ5BboNMA5PXc1AOgrr0HCi7A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYCQECmjNO1f-PibuVUb14gFZ5BboNMA5PXc1AOgrr0HCi7A/viewform?usp=sf_link
mailto:tmv.zmapo@gmail.com


Довідкова інформація 

 

З питань участі в науковій програмі конференції та організаційним питанням 

прохання звертатися за телефонами: 

 

(068) 373 07 95; (050) 850 94 25 – Токаренко Олександр Олександрович 

(голова товариства молодих вчених) 

 

 

 

 

 

 

 

 

З щирою повагою, 

товариство молодих вчених 

ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України» 


