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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 
 

Шановні колеги! 
 

Відповідно до затвердженого Міністерством охорони здоров’я України проєкту 

реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій, які 

проводитимуться у 2020 році, маємо честь запросити студентів, інтернів, аспірантів та 

молодих вчених взяти участь у науково-практичній конференції з міжнародною 

участю «YOUNG SCIENCE 2. 0» в онлайн режимі, яка відбудеться 20 листопада  

2020 року в онлайн режимі на базі Національної медичної академії післядипломної освіти 

імені П. Л. Шупика в м. Києві (вул. Дорогожицька, 9). 

 
В межах науково-практичної конференції з міжнародною участю 

«YOUNG SCIENCE 2. 0» запрошуємо взяти участь голів наукових товариств молодих 

вчених МОЗ України м. Києва та голів наукових товариств молодих вчених з усіх областей 

України медичних та фармацевтичних закладів вищої та післядипломної освіти у 

круглому столі «Актуальні питання розвитку молодіжної науки: проблеми та 

перспективи розвитку в сучасних умовах медичної та фармацевтичної науки» в 

онлайн режимі для обговорення актуальних питань розвитку сучасної молодіжної 

медичної/фармацевтичної науки та перспективи розвитку. 
 

Підписуйся та слідкуй за подіями конференції в соціальних мережах: 
 

Facebook https://www.facebook.com/groups/1387855881509389/ 

Telegram https://t.me/young_NMAPE 

Linkedin http://linkedin.com/in/наукове-товариство-6719a2182 

Instagram https://www.instagram.com/ntmv_nmapo/ 
 

 
 

З найкращими побажаннями –  

оргкомітет конференції 

https://www.facebook.com/groups/1387855881509389/
https://t.me/young_NMAPE
http://linkedin.com/in/%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-6719a2182
https://www.instagram.com/ntmv_nmapo/


 

ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 Актуальні питання хірургічної практики в Україні. 

 Актуальні питання терапії внутрішніх органів. 

 Невідкладна допомога, анестезіологія та інтенсивна терапія: погляд у майбутнє. 

 Філософські та етико-правові аспекти медичної теорії та практики. 

 Сучасні аспекти терапії та профілактики ведення хвороб дитячого віку. 

 Клінічні питання акушерства та гінекології. 

 Сучасні питання фармації: нові підходи та інтеграція в міжнародну діяльність. 

 Сучасний стан та перспективи лабораторної та інструментальної діагностики. 

 Проблеми організації та управління медичною допомогою та розвиток інноваційних 

технологій. 

 Шляхи розвитку психіатрії, неврології, наркології та судової медицини в сучасній 

медичній практиці. 

МАЙСТЕР-КЛАСИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 «Основи статистичної обробки бази даних». 

 «Основи проектного менеджменту та фандрейзингу (Гранти)». 
 

СЕКЦІЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 Хірургія, невідкладна медична допомога, анестезіологія та інтенсивна терапія; 

 Терапія. 

 Педіатрія та репродуктивні технології. 

 Філософія (етико-правові аспекти медичної практики). 

 Стоматологія. 

 Психіатрія, неврологія, наркологія та судова медицина. 

 
 

ФОРМИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ 

І ІІ 

Онлайн участь: 

 доповідь з презентацією; 

 участь у майстер-класах; 

 публікація тез; 

 пакет учасника; 

 електронний сертифікат учасника. 

Постерна доповідь: 

 доповідь з постером; 

 участь у майстер-класах; 

 публікація тез; 

 пакет учасника; 

 електронний сертифікат учасника. 
 

ІІІ ІV 

Пасивна участь: 

 публікація тез; 

 участь у майстер-класах; 

 пакет учасника; 

 електронний сертифікат учасника. 

Вільний слухач: 

 участь на засіданнях наукових секцій; 

 участь у майстер-класах; 

 електронний сертифікат учасника. 

 

 

РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ: англійська, українська, російська. 
 

УВАГА! Авторами та співавторами робіт (учасниками конференції) можуть 

бути студенти, інтерни та молоді учені віком до 35 років (включно), докторанти 

до 40 років (включно). Необхідно до 06 листопада 2020 року пройти онлайн 

реєстрацію та надіслати тези. 

В рамках науково-практичної конференції з міжнародною участю  

«YOUNG SCIENCE 2. 0» передбачено випуск електронного збірника за матеріалами 

конференції в електронному форматі, затверджений на засіданні вченої ради Національної 



медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика з присвоєнням уніфікованого 

міжнародного номера – УДК. 

Посилання на електронний збірник буде надіслано учасникам після проведення 

конференції у 5-денний термін, а також буде розміщений на офіційному сайті НМАПО імені 

П. Л. Шупика на сторінці ради молодих вчених: https://nmapo.edu.ua/s/ orhany-

hromadskoho-samovriaduvannia/naukove-tovarystvo-molodykh-vchenykh/mater ialy-ko 

n ferentsii-molodykh-uchenykh. 
 

АЛГОРИТМ ПОДАЧІ ЗАЯВКИ НА УЧАСТЬ: 

І. Заповнити до 06 листопада он-лайн реєстраційну заявку на участь у конференції 

за посиланням: https://forms.gle/2wmdovdggmRNPHct5. 

ІІ. До 06 листопада подати тези/ постерну доповідь/, які потрібно надіслати на 

електронну пошту: ntmv.nmapo@gmail.com. Тема листа: «ПРІЗВИЩЕ учасника та 

форма участі (онлайн доповідь, постерна, пасивна). 

ІІІ. На надісланий Вами лист обов’язково повинна прийти відповідь 

від організаційного комітету конференції щодо отримання Вашого листа та допуску 

до участі. 

УВАГА! Кількість надрукованих сертифікатів визначається із розрахунку 

кількості заповнених реєстраційних форм. Учасникам конференції, що не заповнили 

реєстраційну форму, сертифікатів може не вистачити. 
 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК ЗА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ 

Форма участі Вартість 

 Онлайн участь (доповідь з презентацією; публікація тез; 

сертифікат участі). 
безкоштовно 

 Постерна доповідь (доповідь з постером; публікація тез; участь у 

майстер-класах; пакет учасника; сертифікат учасника). 
безкоштовно 

 Пасивна участь (публікація тез; участь у майстер-класах; пакет 

учасника; сертифікат участі). 
безкоштовно 

 Вільний слухач (участь у майстер-класах; сертифікат учасника) безкоштовно 
 

ПРАВИЛА ПОДАЧІ ТЕЗ 

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

або направленими для публікації в інші видання; 

 один автор може бути заявлений не більше, ніж у двох тезах; 

 обсяг матеріалів для друку від 2000 до 2500 знаків (не більше 3 сторінок), включаючи 

пробіли; 

 тези повинні бути оформлені в електронному варіанті у текстовому редакторі 

Microsoft Word; шрифт тез – Times New Roman; через інтервал 1,5; розмір шрифту- 14 

пт. Розмір полів: ліве – 2,5 мм , праве - 10 мм, верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм. 

 файли у форматі doc*, docx*; 

 назва файлу повинна містити прізвище автора українською мовою та назву тез; 

 тези повинні бути надіслані: українською, російською або англійською мовами. 

 у тексті тез слід відображати актуальність теми, мету дослідження, матеріал та методи, 

результати дослідження, висновки; 

 назви фармацевтичних фірм, апаратуру, реактиви наводяться в оригінальній 

транскрипції; результати вимірювань – в одиницях Міжнародної системи (СІ); 

 усі скорочення (окрім загальноприйнятих) слід розшифровувати при першому 

вживанні; 

 тези не повинні містити таблиці, графіки, ілюстрації. 

https://nmapo.edu.ua/s/%20orhany-hromadskoho-samovriaduvannia/naukove-tovarystvo-molodykh-vchenykh/mater%20ialy-ko%20n%20ferentsii-molodykh-uchenykh
https://nmapo.edu.ua/s/%20orhany-hromadskoho-samovriaduvannia/naukove-tovarystvo-molodykh-vchenykh/mater%20ialy-ko%20n%20ferentsii-molodykh-uchenykh
https://nmapo.edu.ua/s/%20orhany-hromadskoho-samovriaduvannia/naukove-tovarystvo-molodykh-vchenykh/mater%20ialy-ko%20n%20ferentsii-molodykh-uchenykh
https://forms.gle/2wmdovdggmRNPHct5
mailto:ntmv.nmapo@gmail.com


УВАГА! Редакційна колегія залишає за собою право часткового редагування 

матеріалу, який оформлений з порушенням вимог. Оргкомітет не несе 

відповідальності за наукову достовірність тез. 
 

СТРУКТУРА ТЕЗ 

В заголовку тез: 

 назва роботи великими літерами українською та англійською мовами; 

 ініціали і прізвища авторів українською та англійською мовами; 

 вчене звання та науковий ступінь наукового керівника, П.І.Б. наукового керівника 

(при необхідності); 

 повна назва установи, (закладу, організації), назва кафедри, на якій виконано роботу; 

адреса електронної пошти; 

 текст тез. 

КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК 

Назва: повинна коротко передати основний зміст роботи. 

Особливість: специфіка клінічного випадку, яка викликала необхідність його детального 

аналізу. 

Опис випадку: короткий синопсис клінічного випадку. 

Обговорення: детальніший опис особливостей випадку та його лікування. 

Висновки: повинні відображати значення клінічного випадку для медицини та/або 

напрямки вирішення даної проблеми. 
 

НАУКОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ 

Назва: повинна коротко передати основний зміст роботи. 

Актуальність: повинна висвітлювати необхідність і перспективність даної роботи. 

Матеріали і методи: перелік джерел та методів, що використовувалися при написанні 

роботи. 

Результати дослідження: особливості проведення наукового дослідження, його деталі та 

наслідки. 

Висновки: підсумки дослідження та значення даної роботи для медицини. 
 

ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 

Назва: повинна коротко передати основний зміст роботи. 

Актуальність: повинна висвітлювати необхідність і перспективність даної роботи. 

Мета: повинна відображати цілі, які встановив перед собою науковець при написанні 

роботи. 

Обговорення: детальний опис особливостей наукової роботи. 

Висновки: відображають значення даної роботи для медицини. 
 

ПОСТЕРНА ДОПОВІДЬ 

 Постер у форматі jpg (електронна версія, яка буде розміщена на офіційному сайті та 

присвоєнний QR-код). 

 Для всіх постерних доповідей є суворе обмеження в часі до 6 хвилин. Доповідача буде 

зупинено, коли час буде вичерпано. 

 Прохання бути присутніми, як мінімум, за 15 хвилин до початку Вашої сесії. 

Одним автором може бути зареєстрована тільки одна активна участь (онлайн або 

постерна доповідь на одній з секцій конференції). 

Доповідачем є головний автор надісланих тез. Лише Головний автор отримує 

Сертифікат учасника конференції. 
 
 

 



ОНЛАЙН ДОПОВІДЬ 

 Презентація має бути нада в форматі. PDF 

 Для всіх доповідей є суворе обмеження в часі до 8 хвилин. Доповідача буде зупинено, 

коли час буде вичерпано. 

 Прохання бути присутніми онлайн, принаймі, за 15 хвилин до початку Вашої сесії 

Одним автором може бути зареєстрована тільки одна онлайн участь. 

Доповідачем є головний актор надісланих тез. Лише Головний автор отримує 

Сертифікат учасника Конференції. 
 

КОНТАКТИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ 

Співголови оргкомітету: 

Ковальчук Володимир, тел. +38 (050)818-88-18, e-mail: volodymyr.kovalchuk@gmail.com  

Крижевський Євгеній тел. +38 (097) 933-34-03, email: ievgenii.kryzhevskyi@gmail.com 
 

Питання з приводу організації круглого столу: 

Дуда Людмила тел. +38 (097) 770-75-53, email: luda.duda@gmail.com 

Масович Святослав тел. +38 (095) 743-18-48, email: dr.masovych@gmail.com 

Стецюк Крістіна тел. +38 (063)157-32-47, email: kristinastetsiuk@gmail.com  
 

Питання з приводу доповідей та тез конференції: 

Аубекерова Юлія тел.: +38 (050)945-95-83, e-mail: yuliaaub@gmail.com  

Диня Юлія тел. +38 (093)748-07-38, email: 4823686@gmail.com  

Болюк Мар’яна тел. +38 (068)104-59-25, e-mail: MariLikeRock@gmail.com  
 

Питання з приводу постерних доповідей: 

Кваченюк Олена тел. +38 (068)86-76-376, email: ekvachenyuk@gmail.com  

Кузик Іванна тел. +38 (097)139-64-52, email: ivusja29@gmail.com  
 

Голова оргкомітету НМАПО імені П. Л. Шупика – Аугунас Сабіна,  

тел.: +38 (099) 484-53-36, e-mail: saugunas159@gmail.com 
 

Ми будемо щиро раді Вашій участі в роботі  

Науково-практичної конференції з міжнародною участю 

«YOUNG SCIENCE 2. 0»  

(в онлайн режимі) 
 

20 листопада 2020 року! 
 

 

 

 

 

З повагою, 

організаційний комітет 

НМАПО імені П. Л. Шупика 
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