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КОНКУРС НАУКОВИХ РОБІТ МОЛОДИХ УЧЕНИХ

Оргкомітет V з’їзду гастроентерологів України, який відбудеться 18 — 19 вересня 2014 р. у м. Києві, ого-
лошує конкурс наукових робіт молодих учених (студентів, аспірантів, магістрантів, клінічних ординато-
рів, викладачів віком до 35 років станом на 18.09.2014 р.).

На конкурс подаються самостійно підготовлені винятково оригінальні наукові роботи молодих науковців 
або наукових колективів (не більше 3 осіб) у вигляді статей з актуальних проблем гастроентерології, які є 
пошуковими за своїм характером, мають наукове і прикладне значення.

На конкурс не приймаються роботи оглядового характеру, а також роботи, які подавалися на інші конкурси.

Умови оформлення наукових статей 

Структура основного тексту статті має відповідати загальноприйнятій структурі для наукових 
статей і складатися з таких розділів: «Вступ», «Мета роботи», «Матеріали та методи», «Результати та 
обговорення», «Висновки».

Статті публікуються українською або російською мовою.

Авторський оригінал подають обов’язково у двох формах — роздрукований на папері та в електрон-
ному вигляді (на магнітному носії або надісланий електронною поштою). Електронна та друкована версії 
мають бути аналогічними і містити:

 · Індекс УДК; назву статті; прізвища та ініціали авторів; назву установи, де працюють автори, і міста.

 · Текст у вигляді наукової статті (обсяг — до 15 сторінок).

 · Таблиці, рисунки, графіки, фотографії з додаванням електронних копій.
Рисунки, таблиці, діаграми та формули мають бути включені в текст і, бажано, в одному файлі з 
ним. Таблиці слід будувати в редакторі Microsoft Word без табуляторів і службових символів 
усередині. Кожна таблиця повинна мати заголовок і порядковий номер. Ілюстративні матеріали 
(фотографії, малюнки, креслення, діаграми, графіки тощо) позначають як «рис.» та нумерують у 
порядку їх згадування у статті.
Діаграми та графіки будують у форматах Excel або Graph і вставляють у текст разом з вихідними 
даними, які використовували для побудови. Фотографії, ехограми, виконані професійно вручну 
малюнки подають в оригіналі (на зворотному боці ілюстрацій мають бути зазначені прізвища авто-
рів, назва статті, номер та підпис до рисунка, верх та низ зображення) або електронному вигляді 
(відскановані з роздільністю не менше 300 dpi і збережені у форматах TIFF чи JPEG).

 · Список цитованої літератури (загальна кількість джерел не повинна перевищувати 20, при цьому 
50 % з них мають бути менше ніж п’ятирічної давнини).
Списки літератури складають лише за алфавітом: спочатку праці українською та російською мовами 
(кирилицею), а потім латиницею.
Порядок оформлення: для монографій — прізвище, ініціали, назва книжки, місце видання (місто, 
видавництво), рік, кількість сторінок (наприклад: 6. Дегтярёва И. И. Панкреатит. — К.: Здоров’я, 
1992. — 168 с.); для статей із журналів та збірників — прізвище, ініціали, повна назва статті, стандарт-
но скорочена назва журналу або назва збірника, рік видання, том, номер, сторінки (початкова та 
остання), на яких вміщено статтю (наприклад: 8. Васильєва Н. В. Стан оксидантної та захисної глута-
тіонової систем крові хворих у різні періоди мозкового інсульту // Буков. мед. вісн. — 1998. — Т. 2, 
№ 2. — С.  80 — 84. Для іноземних видань: 7. Eastell R., Boyle I., Compsyon J. et al. Management of male 
osteoporosis: Report of the UK Consensus Group // Quarterly J. Med. — 1998. — Vol. 91, N 2. — P. 71 — 92).

 · Резюме з повним заголовком статті, прізвищами та ініціалами авторів, ключовими словами (від 5 до 
10 слів чи словосполучень, які розкривають зміст статті) трьома мовами: українською, російською та 
англійською (переклад має бути якісним і точним).
Резюме до статті повинно мати ту саму структуру, що й стаття, і містити такі рубрики: «Мета роботи», 
«Матеріали та методи», «Результати», «Висновки». Обсяг резюме — одна друкована сторінка.

 · Поштову та електронну адресу, номер телефону авторів (указати в анкеті).

 · Фотографію першого автора (якщо авторів більше двох або один автор) або фотографію двох авторів 
(якщо авторів двоє). Розмір фотографії — не менше ніж 3  4 см (обов’язково в електронному вигляді).
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 · Номери телефонів для забезпечення оперативного зв’язку редакції з авторами.

 · Додатково трьома мовами надаються: прізвища, імена, по батькові всіх авторів, назви установ, в яких 
працюють автори, і міста, наукові ступені, звання, посади, контактні дані. Просимо перевіряти пра-
вильність написання. Транслітерацію виконувати згідно з Постановою Кабінету Міністрів України 
від 27 січня 2010 р. № 55 «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею».

Текст набирають у редакторі Microsoft Word гарнітурою Times New Roman, 12 пунктів, без табулято-
рів і переносів. Розмір аркушів — 210  297 мм (формат А4). Інтервал між рядками — півтора, поля з усіх 
боків по 20 мм. У тексті та заголовках не має бути слів, набраних великими літерами.

Називаючи лікарський препарат, перевагу надавати міжнародній непатентованій назві (INN), її писа-
ти з малої літери. У разі потреби навести торгову назву, подавати її з великої літери та в лапках.

Скорочення слів та словосполучень наводять за стандартами «Скорочення слів і словосполучень на 
іноземних європейських мовах у бібліографічному описі друкованих творів» (ГОСТ 7.11-78 та 7.12-77), а 
також за ДСТУ 3582-97 «Скорочення слів в українській мові в бібліографічному описі».

Усі статті, надіслані на конкурс, будуть прорецензовані.

Фахове журі конкурсу проведе ретельну експертизу надісланих наукових праць з оцінкою за такими 
критеріями:

 · актуальність теми;
 · зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами;
 · методичний підхід;
 · наукова новизна отриманих результатів;
 · практичне значення отриманих результатів;
 · відповідність висновків меті та завданням дослідження;
 · особистий внесок конкурсанта, відповідність статті вимогам до її оформлення.

Для участі у конкурсі необхідно надіслати такі матеріали:
 · офіційне направлення (лист-заявку від установи), підписане керівником закладу із гербовою печат-

кою, в якому зазначено дату народження конкурсанта (для колективу авторів зазначити дати народ-
ження кожного зі співавторів);

 · оригінальну наукову статтю у 2 примірниках, оформлену згідно з наведеними вище вимогами. Статтю 
підписують усі автори;

 · CD-диск з електронною версією рукопису у форматі RTF;
 · відомості про творчий внесок кожного зі співавторів (співавторів може бути не більше 3 осіб);
 · відомості про зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Наукові роботи на конкурс із супровідними матеріалами необхідно надсилати до 15 травня 2014 р. на адресу:
36011, м. Полтава, вул. Шевченка, 23,
ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія», кафедра внутрішньої медицини № 1
проф. Скрипнику Ігорю Миколайовичу
Тел. (5322) 228-20. Е-mail: scrin69@yandex.ru

За результатами конкурсу Оргкомітет з’їзду визначить три найкращі роботи, які будуть опубліковані в 
українському науково-практичному спеціалізованому журналі «Сучасна гастроентерологія».

Переможці конкурсу наукових робіт молодих учених будуть нагороджені на з’їзді грошовими преміями.
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ІІ наукова сесія Інституту гастроентерології НАМН України

«НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ТЕОРЕТИЧНІЙ 
ТА КЛІНІЧНІЙ ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЇ»
(19 — 20 червня 2014 року, Дніпропетровськ) 

Інститут гастроентерології НАМН України відновив проведення наукових сесій інституту. У 2013 р. 
відбулася І сесія, на якій було представлено найвизначніші досягнення гастроентерологічної науки 
інституту  та інших наукових установ України.

19 — 20 червня 2014 р. у м. Дніпропетровську відбудеться ІІ наукова сесія на тему «Новітні технології 
в теоретичній та клінічній гастроентерології», яку проводить ДУ «Інститут гастроентерології НАМН 
України» спільно з ВГО «Українська гастроентерологічна асоціація». Конференцію внесено до 
Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій, які відбудуться в 2014 р. 
Посвідчення № 597 від 29 липня 2013 р.

У 1979 р. на базі Інституту гастроентерології було створено кафедру гастроентерології факультету 
післядипломної освіти (ФПО) Дніпропетровської державної медичної академії, яка має спільні 
наукові цілі з інститутом та проводить спільну клінічну роботу. У червні 2014 р. виповнюється 35 
років від дня заснування кафедри. Збірник «Гастроентерологія», № 2 (52) цього року і ІІ наукова 
сесія Інституту гастроентерології НАМН України будуть приурочені до цієї дати. Запрошуємо всіх 
охочих направляти статті. Термін подачі статей — до 1 травня 2014 р.

Про місце проведення конференції буде повідомлено на сайті інституту — gastro.org.ua.

НАУКОВІ НАПРЯМИ КОНФЕРЕНЦІЇ
1. Хвороби стравоходу.
2. Захворювання шлунка та дванадцятипалої кишки.
3. Клінічна панкреатологія.
4. Захворювання печінки і жовчовивідних шляхів
5. Хронічні запальні захворювання кишечника.
6. Педіатрична гастроентерологія.
7. Хірургічне лікування хвороб органів травлення.
8. Нутриціологія, дієтологія та лікувальне харчування.
9. Організація спеціалізованої служби.

Заплановане проведення 4 пленарних і 2 секційних засідань за участю приблизно 1000 осіб, а також 
видання збірників «Гастроентерологія» № 1 (51) та № 2 (52).

На засіданнях будуть представлені результати оригінальних досліджень, які стосуються найважливі-
ших аспектів етіології, патогенезу, діагностики і лікування патології органів травлення.

Науковий керівник: д. мед. н., проф., головний спеціаліст НАМН України з гастроентерології та дієто-
логії, зав. кафедри гастроентерології та терапії ФПО Дніпропетровської державної медичної академії, 
віце-президент Української гастроентерологічної асоціації Ю. М. Степанов.

У роботі конференції візьмуть участь провідні вчені України та інших країн. 

Оргкомітет конференції
Діденко Володимир Ізотович, вик. директор ВГО «Українська гастроентерологічна асоціація», к. мед. н.
Тел. 067-560-12-28. Е-mail: vladdidenko@gmail.com
Ратчик Вадим Михайлович, заст. директора з лікувальної роботи — головний лікар, д. мед. н.
Тел. 067-953-90-53. Е-mail: ratchik@mail.ru
Гравіровська Ніна Георгіївна, к. мед. н., ст. наук. співр. 
Тел. 098-828-45-47. Е-mail: gastro.grav@gmail.com

Скирда Ірина Юріївна, вчений секретар інституту, к. мед. н., ст. наук. співр. 
Тел. 066-464-69-57. Е-mail: irina-skirda@rambler.ru 
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Національна академія медичних наук України
ДУ «Національний інститут терапії ім. Л. Т. Малої НАМН України»

ДУ «Інститут медичної радіології ім. С. П. Григор’єва НАМН України»
Громадська організація «Молоді вчені та спеціалісти інститутів НАМН України м. Харкова»

Харківський національний медичний університет

Науково-практична конференція з участю   
міжнародних спеціалістів, присвячена Дню науки

«ВНЕСОК МОЛОДИХ СПЕЦІАЛІСТІВ  
У РОЗВИТОК МЕДИЧНОЇ НАУКИ І ПРАКТИКИ» 

(15 травня 2014 року, Харків) 

15 травня 2014 року на базі ДУ «Національний інститут терапії ім. Л. Т. Малої НАМН України» від-
будеться науково-практична конференція молодих учених з участю міжнародних спеціалістів, при-
свячена Дню науки в Україні. У рамках конференції буде проводитися симпозіум «Від харчування 
до здорового способу життя: погляд молодих вчених», присвячений 169-річчю від дня народження 
І. І. Мечнікова.

До участі в роботі конференції та симпозіумі запрошуються дипломовані молоді вчені та спеціалісти 
віком до 35 років, які беруть активну участь у фундаментальних та прикладних дослідженнях у різних 
галузях сучасної медицини: терапія, акушерство та гінекологія, хірургія, онкологія, онкогінекологія, 
медична радіологія, неврологія та психіатрія, дерматовенерологія, ортопедія та травматологія, педіат-
рія, інфекційні хвороби та мікробіологія, ендокринологія, отоларингологія, стоматологія, клінічна 
фармакологія та фармакотерапія, патофізіологія, патоморфологія.

Конференція зареєстрована в Українському інституті науково-технічної і економічної інформації за 
№ 709 від 11 жовтня 2013 р. та включена в «Реєстр з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних 
конференцій, які проводитимуться у 2014 році», Укрмедпатентінформу та НАМН України.

Під час конференції буде проведено конкурс на кращу усну та стендову доповідь. Передбачається 
нагородження номінантів конкурсу пам’ятними та заохочувальними призами.

Оргкомітет конференції
Калашник Дар’я Миколаївна, к. мед. н., голова Ради молодих вчених  
ДУ «Національний інститут терапії ім. Л. Т. Малої НАМН України». Тел. 067-959-72-65.

Ситник Ксенія Олександрівна, к. мед. н., заступник голови Ради молодих вчених  
ДУ «Національний інститут терапії ім. Л. Т. Малої НАМН України». Тел. 050-220-94-07.

Конференція проводитиметься за адресою: м. Харків, пр. Постишева, 2-А, конференц-зал  
ДУ «Інститут терапії імені Л.Т. Малої НАМН України».

Будемо щиро раді вашій участі у нашій конференції, присвяченій Дню науки в Україні!
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Конференція до Міжнародного дня здорового травлення

«КИШКОВА МІКРОФЛОРА —  
ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ЗДОРОВ’Я ТА ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ» 

(30 травня 2014 року, Одеса) 

ПОПЕРЕДНЯ ПРОГРАМА

На конференції будуть розглянуті такі питання:

1. Стан захворюваності на патологію кишечника та її вплив на процеси травлення в Україні та світі.
2. Імунологічний стан людини та кишкова мікробіота.
3. Порушення біоценозу кишечника та розвиток неінфекційних захворювань: серцево-судинна пато-

логія, метаболічний синдром, ожиріння та ін.
4. Здорове харчування як профілактика розвитку неінфекційних захворювань у дитячому віці.
5. Освітньо-виховна робота з питань здорового способу життя та здорового харчування в навчальних 

закладах.
6. Раціональне харчування в профілактиці, реабілітації та лікуванні хворих із найбільш розповсюд-

женими неінфекційними захворюваннями.
7. Розгляд та затвердження рекомендацій з питань здорового харчування для населення при різних 

станах здоров’я.
8. Вплив екологічних факторів на систему травлення людини.
9. Інформація із всесвітнього конгресу «Йогурт-саміт 2014».

Місце проведення: м. Одеса, пров. Чайковського, 1.

Початок конференції: 30 травня 2014 р. о 10 : 00.

Реєстрація учасників: о 9 : 00.

Доповідачами будуть провідні фахівці — професори О. Я. Бабак, Н. В. Драгомирецька, Г. М. Драннік, 
С. О. Крамарев, І. М. Скрипник, Г. Д. Фадєєнко, О. Г. Шадрін, О. В. Швець, І. М. Хоменко.

Науковий куратор заходу: член-кореспондент НАМН України, д. мед. н., професор Н. В. Харченко.
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Уважаемые коллеги!

ГУ «Национальный институт терапии имени Л. Т. Малой НАМН Украины»  
приглашает вас принять участие в работе вебинаров

Вебинар молодых ученых 
«Актуальные вопросы диагностики и лечения  

хронических неинфекционных заболеваний: взгляд молодых ученых» 
23 апреля 2014 г., начало в 14:00

Вебинар 
«Актуальные вопросы диагностики и лечения ишемической болезни сердца» 

будет проведен отделом атеросклероза и ишемической болезни сердца  
26 мая 2014 г., начало в 14:00

Онлайн-трансляция интернет-конференции будет проходить на сайте  
http://www.anymeeting.com/therapykharkiv

К участию в конференции приглашаются ученые и специалисты разных специальнос тей (тера-
певты, пульмонологи, кардиологи, гастроэнтерологи, нефрологи, эндокринологи, клинические 
фармакологи), а также врачи общей практики — семейной медицины.

Программы вебинаров будут дополнительно размещены на сайте www.therapy.org.ua.

Во время вебинара у вас будет возможность задать вопросы в чате, а также пообщаться с доклад-
чиком в режиме онлайн.

Ждем ваших вопросов!


