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Організаційний комітет запрошує Вас взяти активну участь у роботі «Щорічної медичної 

конференції молодих науковців», яка внесена до реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів та 
науково-практичних конференцій, що проводяться у 2015 році. Конференція відбудеться у Києві 

15-16 жовтня 2015 року на базі Національного медичного університету імені О.О. 
Богомольця. 

 
Для участі необхідно до 6 вересня 2015 року пройти реєстрацію на сайті aymsconf.com 

 
Під час роботи наукового форуму відбудуться пленарні та секційні засідання, навчально-практичні 
майстер-класи та лекції відомих вітчизняних та зарубіжних вчених. Всі роботи, які відповідають 
вимогам, будуть опубліковані у спеціальному випуску "Українського науково-медичного 
молодіжного журналу" (фахове видання ВАК України). 
 

        Робочі мови конференції: українська, англійська. 
 
 
 
 
 

• анестезіологія та інтенсивна терапія 
• внутрішня медицина 
• гігієна та екологія  
• інфекційні хвороби, клінічна імунологія, 

алергологія 
• онкологія та радіологія 
• оториноларингологія та офтальмологія 
• педіатрія, акушерство та гінекологія 
 
 

• неврологія, психологія, психіатрія 
• соціальна медицина 
• соціально-гуманітарні дисципліни 
• стоматологія 
• фундаментальна медицина 
• фармакологія, клінічна фармакологія, 

фармація 
• хірургія 

 

 
 
 
 

  Реєстрація до 23.08.2015  Реєстрація до 6.09.2015 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 

НАПРЯМИ РОБОТИ 
  

ФОРМИ УЧАСТІ 

15-16 жовтня 2015 

ЩОРІЧНА МЕДИЧНА 
КОНФЕРЕНЦІЯ  

МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Faymsconf.com


Усна (постерна) доповідь та 
публікація тез 150 грн 200 грн 

 
Кошти перераховуються в Міжнародний благодійний фонд Національного медичного університету 

імені О.О.Богомольця:  м. Київ, бул. Т. Шевченка, 13, ЄДРПОУ: 39776876;  
 р/р: 26001052740828/UAN/EUR/USD 

З поміткою „благодійний внесок від (фізична або юридична особа) на розвиток молодіжної 
науки”. Печерська філія ПАТ КБ "Приватбанк", МФО 300711; ЄДРПОУ банка 14360570 

 

Реєстраційний внесок учасника дає змогу прийняти участь у майстер-класах, 
пленарних засіданнях, отримати друковану продукцію, тобто бути повноцінним 

учасником конференції незалежно від результату конкурсу тезисних робіт 
 
 
 

 
Перш ніж підготувати тези, будь ласка, ознайомтесь з правилами їх оформлення. 

Оргкомітет звертає увагу, що тези оформлені без урахування даних правил не 
будуть опубліковані. Перераховані кошти у такому випадку НЕ ПОВЕРТАЮТЬСЯ. 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 
• роботи, направлені для участі у конгресі, не повинні бути раніше опублікованими 

або направленими для публікації в інші видання; 
• тези мають бути оригінальним дослідженням, виконаним автором або групою 

молодих науковців; 
• автор може подати лише одну тезисну роботу: як власне автор АБО ТІЛЬКИ як 

співавтор; 
• ОБОВ’ЯЗКОВО необхідно дотримуватись структури тез: актуальність, мета 

роботи, матеріали та методи дослідження, результати дослідження, висновки; 
• усі  скорочення  (за  винятком  загальноприйнятих  одиниць  виміру)  можуть  бути  

використані  лише  після згадування повного терміну; 
• тези не повинні містити таблиці і малюнки. 

 
Обсяг тез: формат А4, максимум 2500 символів з пробілами 
Назва роботи: друкується жирним шрифтом у верхньому регістрі (великими літерами) без скорочень 
Автори: прізвища та ініціали авторів вказуються через інтервал від назви в наступній  послідовності - 
спочатку прізвище, потім ініціали (!), українською та англійською мовами 
Науковий керівник: вчене звання та науковий ступнь, П.І.Б. наукового керівника 
Назва установи: вказується повна назва установи, організації, кафедри, де була виконана робота 
Завідувач кафедри: вчене звання та науковий ступінь, П.І.Б. завідувача кафедри, 
Місто: назва міста та країни 
                                                     
 
Контактні телефони організаційного комітету: 
+38 (096) 407-89-13 sophianikolaenko@gmail.com (Ніколаєнко Софія Ігорівна) 
+38 (067) 509-54-12 dr.dolgopolova@gmail.com (Долгополова Оксана Володимирівна) 
+38(099)406-82-99 dr.stanu@gmail.com (Устінов Станіслав Ігорович) 

 
 

ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 

mailto:sophianikolaenko@gmail.com


З повагою, 
організаційний комітет конгресу 
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