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МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ  

«СПЕЦІАЛЬНІ ПИТАННЯ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ЗАХВОРЮВАНЬ ЛОР-
ОРГАНІВ, КРАНІОФАЦІАЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ ТА ОРГАНУ ЗОРУ» 

 
 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 
 
 

Шановні студенти та молоді вчені! 
 

15-16 березня 2011 р. на базі Національного медичного університету імені 
О.О.Богомольця відбудеться міжнародна конференція «Спеціальні питання діагностики та 
лікування захворювань ЛОР-органів, краніофаціальної ділянки та органу зору». 

Конференція внесена до реєстру МОЗ України.  
Студентське наукове товариство імені О.А.Киселя та Товариство молодих вчених і 

спеціалістів Національного медичного університету імені О.О.Богомольця запрошують Вас 
взяти участь у роботі конференції. 

 
ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

 
 Суміжні питання діагностики та лікування захворювань ЛОР-органів, краніофаціальної 
ділянки та органу зору. 

 Актуальні проблеми щелепно-лицевої хірургії. 
 Актуальні проблеми офтальмології. 
 Актуальні проблеми оториноларингології. 

 
ФОРМИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ: 

 
1. Усна доповідь і публікація тез  
2. Стендова доповідь і публікація тез  
3. Публікація тез 

 
РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ: українська, російська, англійська.  
 
ДЕТАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ  ТА РЕЄСТРАЦІЯ НА САЙТІ:  www.snt-nmu.kiev.ua 
 
Для участі у конференції необхідно до 10 лютого 2011 р. пройти  реєстрацію на сайті та 
надіслати тези, оформлені згідно з нижченаведеними вимогами.  

 
 
 

Заздалегідь вдячні Вам за участь у конференції! 
 

Рада СНТ імені О.А.Киселя 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ 



УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

Всім студентам і молодим вченим, які бажають взяти участь у конференції, необхідно до 
10 лютого пройти реєстрацію на сайті www.snt-nmu.kiev.ua. 

Тези, які не відповідають вимогам оформлення, або тих учасників, які не пройшли 
електронну реєстрацію, розглядатися не будуть! 

 
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДРУКОВАНОЇ РОБОТИ: 

 
• роботи, направлені для участі у конференції, не повинні бути раніше опублікованими або 

направленими для публікації в інші видання; 
• один автор може опублікувати лише одну роботу або дві роботи у співавторстві; 
• у 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 загальноприйнятих одиниць виміру) можуть бути використані 

лише після згадування повного терміну; 
• обсяг матеріалів для друку – текст тез не повинен перевищувати 2 сторінок, включаючи 

резюме англійською мовою; 
• текст тез та резюме друкується в редакторі MS Word, у форматі А4 з полями: з усіх боків - 

2 см; 
• параметри форматування: шрифт Times New Roman, розмір шрифту - 14, звичайний, 

відстань між рядками – два інтервали (29-30 рядків на сторінку); 
• файли у форматі rtf (при збереженні файлу виберіть "зберегти як" та оберіть тип файлу 

"текст у форматі rtf"); 
• назва файлу повинна містити прізвище автора англійською мовою (приклад: petrov.rtf). 
 

Структура друкованої роботи:  
 назва роботи великими літерами українською або російською мовою (в разі, якщо 
робота буде представлена не англійською мовою), 

 назва роботи англійською мовою, ініціали і прізвища авторів українською 
(російською) та англійською мовами, вчене звання та науковий ступінь, П.І.Б. 
наукового керівника, повна назва установи, закладу, організації, кафедри, на якій 
виконано роботу, вчене звання та науковий ступінь, П.І.Б. завідувача кафедри,  

 текст тез (українською або російською), резюме (короткий виклад змісту тез) 
англійською мовою. 

 
Приклад:  

ЗАСТОСУВАННЯ ПРОСТОГЛАНДИНІВ ПРИ ЛІКУВАННІ ВРОДЖЕНОЇ ГЛАУКОМИ 
PROSTAGLANDIN ANALOGUE TREATMENT OF CONGENITAL GLAUCOMA 

Войтко Л.О. 
Voitko L. 

Науковий керівник: к.м.н., доцент О.І.Куріліна  
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця 

Кафедра офтальмології  
(зав. каф. – член-кор. НАМН України, д.м.н., професор Г.Д.Жабоєдов) 

м. Київ, Україна 
Текст Текст Текст Текст Текст ...... 
Summary: Text Text Text Text Text of summary…… 

 
 

УВАГА! Організаційний комітет залишає за собою право проводити відбір для особистої 
участі у конференції на конкурсній основі. В разі, якщо робота не відповідає вимогам 
оформлення або не пройшла конкурсний відбір, організаційний внесок не повертається. Всім 
учасникам, чиї роботи будуть рекомендовані для участі у вигляді усної або стендової доповіді, 
буде надіслане запрошення на e-mail до 20 лютого 2011 р. 
 



ВИМОГИ ДО УСНОЇ ДОПОВІДІ 
 

Тривалість усного повідомлення не повинна перевищувати 7 хвилин. Буде забезпечено 
мультимедійний супровід доповіді.  

 
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТЕНДОВОЇ ДОПОВІДІ: 

 
• розмір стенду - 125х80 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 загальноприйнятих одиниць виміру) можуть бути використані 

лише після згадування повного терміну; 
• оформлення заголовка: перший рядок (або кілька рядків при необхідності) – назва роботи 

великими літерами; другий (або кілька рядків при необхідності) – ініціали, потім 
прізвище(ща) автора (авторів); третій рядок – повна назва установи, закладу, організації; 
четвертий рядок – назва підрозділу, кафедри, відділу; п’ятий рядок – вчене звання, ініціали, 
прізвище завідувача структурного підрозділу; шостий рядок – вчене звання, ініціали, 
прізвище(ща) наукового(вих) керівника(ків); текст доповіді; 

• стендова доповідь повинна містити ілюстративний матеріал; 
• розмір шрифту у тексті стендової доповіді повинен бути не менше 20 пт. 

 
Організаційний внесок за публікацію тез становить 75 грн (для членів СНТ імені 

О.А.Киселя і ТМВ НМУ – 60 грн), кошти перераховуються в Міжнародний благодійний фонд 
імені О.О. Богомольця: м. Київ, бул. Т. Шевченка, 13, код – 26548362, банк платника – 
Печерська Філія КБ „ПриватБанк” м. Київ, МФО 300711 на рахунок 26000052796301 з 
поміткою 'на розвиток молодіжної науки'. 
 

Контактні тел. організаційного комітету секції студентів та молодих вчених:  
 
+ 380509299660 (Антоненко Олена Валеріївна), 
+ 380503527776 (Рибачук Анна Володимирівна), 
+ 380676085740 (Хібінова Олена Олександрівна), 
+ 380995279332 (Шербул Ольга Валеріївна), 
+ 380672345152 (Неспрядько Тамара Сергіївна). 
 
Електронна адреса: info@snt-nmu.kiev.ua, 
Сайт: www.snt-nmu.kiev.ua 
Поштова адреса:  

СНТ імені О.А. Киселя 
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця 
Бул. Т. Шевченка, 13 
Київ 01601 
 
 

З повагою, 
оргкомітет конференції  
  


