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Рада студентського наукового товариства 
Полтавського державного медичного університету 

запрошує взяти участь у 4-й міжнародній 
студентській науковій конференції «International 

Medical Students Conference in Poltava (IMEDSCOP) 
2023», що відбудеться 23 березня 2023 року.

До участі у конференції приймаються результати 
власних експериментальних та описових 

досліджень. Матеріали, направлені до публікації, 
повинні бути неопублікованими раніше в інших 

друкованих електронних виданнях та не висвітлені 
на інших науково-практичних конференціях. Усі 
подані роботи підлягають перевірці на наявність 

текстових запозичень (необхідна частка 
оригінального тексту 70%). За наявність 

орфографічних та стилістичних помилок оргкомітет 
відповідальності не несе. Оргкомітет залишає за 

собою право відмовити в публікації матеріалів, що 
не відповідають вимогам оформлення, порушують 

принципи академічної доброчесності або є 
реферативними.
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Програма конференції включає наступні секції: 

•  Клінічної медицини N1 (внутрішня медицина, 
ендокринологія, кардіологія, гастроентерологія, 
пульмонологія, гематологія, алергологія); 
•  Клінічної медицини N2 (педіатрія, неонатологія, 
акушерство та гінекологія, інфекційні хвороби); 
•  Клінічної медицини N3 (неврологія, нейрохірурrія, 
психіатрія, наркологія, медична психологія); 
•  Клінічної медицини N4 (хірурrія, онкологія, радіологія, 
офтальмологія, оториноларингологія, урологія, 
анестезологія)
•  Терапевтичної стоматології; 
•  Xiрургічної стоматології;
•  Ортопедичної стоматології та ортодонтії; 
•  Профілактичної медицини та громадського здоров'я; 
•  Морфології (анатомія, гістолоrія, клінічна анатомія); 
•  Патології (патологічна анатомія, судова медицина); 
•  Експериментальної медицини (фармакологія, 
мікробіологія, медична генетика, фізіологія, біологічна 
хімія, медична фізіологія, медична біологія, 
патофізіологія);
•  Філології та суспільних наук:
      - підсекція іноземних мов; 
      - підсекція латинської мови;
      - підсекція українознавства та філософїі.

Зауважте, що кількість і склад секцій можуть надалі змінитися у 
залежності від поданих робіт. В такому випадку, про це буде 
повідомлено. 
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Форми участі:

•  Очна активна (доповідь з презентацією) – 150 UAH, 
надісланих на банківський рахунок оргкомітету. Очна 
участь дає можливість отримати коштовні призи. 
•  Онлайн активна (доповідь з презентацією) – 150 UAH 
або більше, надісланих на будь-який з крупних 
благодійних фондів допомоги ЗСУ. 

Мови конференції: 
Очних секцій – українська, англійська;
Онлайн-секцій – англійська;

Правила оформлення доповіді: мультимедійна 
презентація у форматах *.рpt/ *pptx ; регламент 
доповіді - до 7 хвилин; відповіді на запитання - до 7 
хвилин.

Очікуваний формат конференції – гібридний, з очними 
та онлайн секціями. У разі змін формату проведення 
через форс-мажорні обставини, про це буде 
повідомлено, тож слідкуйте за новинами. 
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Дедлайн реєстрації амбасадорів – 21 грудня 2022 
https://forms.gle/HXMnPigTPdMi5YGA9

Дедлайн прийому робіт – 1 лютого 2023  
http://sntpdmu.pl.ua/uk/conference

Усі тези, що прийняті до участі у конференції, 
будуть опубліковані в електронному збірнику тез 

конференції та розміщені на сайті репозитарію 
Полтавського державного медичного 

університету

   
В одному дослідженні може бути не більше 

3 співавторів та 2 наукових керівників. Один 
студент може бути автором чи співавтором не 

більше ніж 3 тез.

 N.B.! Вказуючи дані про наукового керівника, 
необхідно зазначити його науковий ступінь 

(к.мед.н. - PhD, MD./д.мед.н. - D.Med.Sc.) та вчене 
звання (доц.- Assoc.Prof./ проф.- Prof:).
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Приклад оформлення тез (оригінальне дослідження або огляд):

РОЛЬ ОЦІНКИ ІМУННОГО СТАТУСУ...
ROLE OF ASSESSMENT OF IMMUNE STATUS...
Борисенко Iван Іванович, Олексенко Анастаcія Iгopівна 
Borisenko I. I., Oleksenko A.l.
Науковий керівник: к.мед.н., доц. Ларінов Михайло Михайлович 
Scientific adviser: assoc. prof. Larinov M.M., PhD, MD. 
Полтавський державний медичний університет
м.Полтава, Україна
Кафедра мікробіології, імунології та вірусології
    Актуальність: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing 
elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut laore et dolore magna 
aliqua.
    Мета роботи: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing 
elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna 
aliqua. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed 
do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
    Матеріали та методи: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore 
magna aliqua. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing 
elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna 
aliqua.
    Результати: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing 
elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna 
aliqua. Lorem ipsum dolor sit.
    Висновки: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, 
sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
    Ключові слова: Lorem ipsum dolor sit amet 

Обсяг тез (без назви та автоpів) - 2000-3000 символів з пробілами!
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Оплата 
Оплата участі для студентів з українських закладів 
вищої освіти проводиться на картку "Приватбанк" 

за кожну роботу окремо (1 робота – 1 оплата), 
незалежно від кількості авторів. 

Номер картки: 
Єнгаличев Тимур Равільович

(в призначенні платежу вкажіть, будь-ласка,  
3 перші слова назви роботи)

Порядок направлення робіт для участі: 
сплатити організаційний внесок за посиланням 

на сторінці реєстрації; 
заповнити реєстраційну форму

У випадку відхилення роботи оргвнесок буде 
повернено учаснику у повному обсязі 
(з вирахуванням банківської комісії)
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КОНТАКТИ:
http://sntpdmu.pl.ua/uk 

ssspsmu@gmail.com 
https://www.facebook.com/ssspsmu

Єнгаличев Тимур
Голова Ради СНТ ПДМУ

+380661501220
tim3011wot@gmail.com

Влада Микитенко 
Заступник голови Ради СНТ ПДМУ

+380973545840
mvlada16@gmail.com

Координатори конференції: 
Тетяна Тишковська (+380953758288 / 

ttana0506@gmail.com)
 Ліна Катриченко (+380953479175 / 

katrichenkolina@gmail.com)


