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Науково-практична конференція з міжнародною участю 

 

YOUTHNANOBIOTECH-2017. 
 

МОЛОДІЖНИЙ ФОРУМ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ У 

МЕДИЦИНІ 
 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 
 

Шановні колеги! 
 

Запрошуємо викладачів вузів, магістрантів, аспірантів, докторантів, вчених-медиків та 

провізорів, практичних лікарів, студентів взяти участь у науково-практичних заходах, що 

відбудуться 17-18 травня 2017 року у м. Києві на базі Національного медичного 

університету імені О.О. Богомольця. 
 
ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦЇ: 

 Одержання та фізико-хімічні властивості нано- та біоматеріалів для медицини та 
перспективи їх використання

 Створення нових лікарських засобів на основі наноматеріалів та біоречовин

 Адресна доставка і транспорт ліків за допомогою нано- та біотехнологій

 Нано- та біотехнологічні методи діагностики

 Наномолекулярні внутрішньоклітинні біосенсори

 Токсикологія і нанобезпека

 Регенеративна нано- та біомедицина і клітинна інженерія

 Нанотехнології та бізнес/індустрія, етичні та соціальні аспекти

 Нові мініінвазивні технології в хірургії, травматології

 Створення та впровадження сучасних hi-tech приладів в медичну практику

 Досягнення репродуктології та нові технології в акушерстві та гінекології

 E-health в сучасних реаліях української медицини 

 

ПРОПОНУЄМО НАСТУПНІ ФОРМИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ: 
1. Усна доповідь і публікація тез/статті   
2. Публікація тез/статті 
 
РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ: українська, російська, англійська. 
 
Детальна інформація на сайті http://www.tmv-nmu.org.ua/ та РЕЄСТРАЦІЯ за допомогою 
Google Форм https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUmkYynHqO5u38o--
NcUa2Ip_HyWBjDLW3CTP0fUS11f9ZOg/viewform 

http://www.tmv-nmu.org.ua/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUmkYynHqO5u38o--NcUa2Ip_HyWBjDLW3CTP0fUS11f9ZOg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUmkYynHqO5u38o--NcUa2Ip_HyWBjDLW3CTP0fUS11f9ZOg/viewform


Для участі у конференції необхідно до 23 квітня 2017 року пройти реєстрацію на сайті та 
надіслати тези або статтю, оформлені згідно з нижченаведеними вимогами. До 1 травня всі 
учасники будуть проінформовані про результати роботи комісії з відбору робіт, і у разі 
проходження робіт – до 8 травня необхідно сплатити внесок за участь у конференції.  
 
Всі роботи, які відповідають вимогам, будуть опубліковані у спеціальному випуску 
«Українського науково-медичного молодіжного журналу», який внесений до переліку 
фахових видань та має грифи НАН та НАМН України. 
 
Конференція внесена до Реєстру з'їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних 
конференцій МОЗ України, які проводитимуться у 2017 р. 
 
 

УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ 
Всім студентам і молодим вченим, які бажають взяти участь у конференції,  необхідно до 23  
квітня 2017 року пройти реєстрацію за допомогою Google Форм 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUmkYynHqO5u38o--

NcUa2Ip_HyWBjDLW3CTP0fUS11f9ZOg/viewform 
Тези або стаття, які не відповідають вимогам оформлення, надіслані після 23 квітня 2017 
року або тих учасників, які не пройшли електронну реєстрацію, розглядатися не будуть! 
Всі роботи перевірятимуться комп’ютерною програмою на антиплагіат, після чого будуть 
представлені на рецензування комісії. 

 
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ 

СТАТТІ: mmj.com.ua/instructions-умови/ 
 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДРУКОВАНОЇ РОБОТИ (ТЕЗ):  
 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 2500 знаків, включаючи 

пробіли та 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 – 12, звичайний, 

відстань між рядками – півтора інтервали, вирівнювання по лівому краю;   
 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 (тез):  
 назва роботи великими літерами українською або російською мовою (в разі, якщо 

робота буде представлена не 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;  

Зразок: ЕТИЧНІ АСПЕКТИ НАНОБІОТЕХНОЛОГІЙ 
ETHICAL ASPECTS OF NANOBIOTECHNOLOGIES 

І.І. Іванов / I.I. Ivanov  
Науковий керівник: професор С.С. Сидоренко * 

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця 
Кафедра нанотехнологій (зав. каф.: професор Петров П.П.) 

м. Київ, Україна  
Актуальність. Текст Текст Текст Текст… 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUmkYynHqO5u38o--NcUa2Ip_HyWBjDLW3CTP0fUS11f9ZOg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUmkYynHqO5u38o--NcUa2Ip_HyWBjDLW3CTP0fUS11f9ZOg/viewform


Мета. Текст Текст Текст Текст… 
Матеріали та методи. Текст Текст Текст Текст…  
Результати. Текст ТекстТекстТекст… 
Висновки. Текст ТекстТекстТекст… 
Summary.TextTextTextText … 

 

*Для студентів та аспірантів необхідно вказати наукового керівника 
 
УВАГА! Організаційний комітет проводить рецензування та відбір робіт для публікації та 
участі у конференції на конкурсній основі. В разі, якщо робота відповідає вимогам 
оформлення та пройшла конкурсний відбір, організаційний внесок необхідно оплатити до 8 
травня 2017 р. Всім учасникам, чиї роботи будуть рекомендовані для публікації в журналі та 
участі як усна доповідь, буде надіслане запрошення на e-mail до 1 травня 2017 року. 

 

ВИМОГИ ДО УСНОЇ ДОПОВІДІ  
Тривалість усного повідомлення не повинна перевищувати 10 хвилин. Буде забезпечено 
мультимедійний супровід доповіді. 
 
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК за публікацію тез робиться після рецензування роботи і 
підтвердження її прийняття на публікацію, і становить 200 грн. Кошти перераховуються в 
благодійну організацію «Міжнародний благодійний фонд Національного медичного 
університету імені О.О. Богомольця». Адреса: 01601, м. Киев, бул. Т. Шевченка 13, 
керівник: Цехмістер Ярослав Володимирович, код - 39776876, банк платника - 
Печерськафілія КБ "ПриватБанк" м Київ, МФО 300711 на рахунок 26001052740828, 
ЄДРПОУ банку 39776876 з поміткою "благодійний внесок від (фізична або юридична 
особа) на розвиток медичної науки ". 
 
Організаційний комітет: 
Мороз Владислав Владиславович 097 954 53 29 / 063 629 5181 (з 9.00 до 18.00)  
Е-mail: morozvladislav2@gmail.com 

Костюк Ірина Анатоліївна 093 820 12 86 (з 9.00 до 18.00) 

E-mail: kostuk.i@yandex.ua 

Тарасюк Тетяна Василівна 067 712 68 40 (з 9.00 до 18.00) 

E-mail: tara-tanya@ukr.net 

Покотило Оксана Анатоліївна 063 975 72 52 (з 9.00 до 18.00) 

Е-mail: ok.pokotylo@gmail.com 
 
Сайт: tmv.nmu.edu.ua   
Сторінка Facebook: https://www.facebook.com/events/197220364114809/ 
 
Заздалегідь вдячні Вам за участь у конференції! 
 
З повагою,  
Оргкомітет конференції 
 

mailto:morozvladislav2@gmail.com

