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Основні положення про організацію та проведення Всеукраїнської 

студентської наукової конференції (далі положення) підготовлено науковим 

відділом і Радою студентського наукового товариства УМСА. Вони призначенні 

для наукових керівників СНТ, студентських наукових груп, студентів та 

викладачів академії. 
 

Положення складені проректором  з  наукової  роботи 

проф. Кайдашевим І. П., куратором СНТ проф. Непорадою К. С., головою Ради 

СНТ Левицьким Г. О.  

Переглянуті в 2018 році проректором з наукової роботи 

проф. Кайдашевим І. П., куратором СНТ проф. Непорадою К. С., головою Ради 

СНТ Шкодіною А. Д. 

file:///C:/Users/Рада%20СНТ/Downloads/sntumsa.pl.ua
mailto:umsa.snt@gmail.com


1. Загальні положення. 

1.1. Всеукраїнська студентська наукова конференція (далі - конференція) 

проводиться щорічно з метою активізації наукової роботи студентів як 

найважливішого фактора формування фахівців нового типу, залучення студентів 

вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації до участі у наукових 

програмах, проектній та різних формах науково-дослідної діяльності. 

1.2. Основними завданнями конференції є: 

 виявлення та розвиток обдарованих студентів, сприяння реалізації їх 

здібностей; 

 стимулювання творчого самовдосконалення студентської молоді; 

 формування творчого покоління молодих науковців та практиків для 

різних галузей медицини; 

 активізація науково-дослідної роботи студентів. 

1.3. Дана конференція є зареєстрована в офіційній базі конференцій УкрІНТЕІ 

посвідчення №555 від 28 липня 2014 року. 

1.4. У конференції беруть участь студенти вищих та середніх навчальних 

медичних (фармацевтичних) закладів України. Для участі у конференції можуть 

бути запрошені студенти інших В(М)НЗ України, доповіді яких включені до 

програми конференції. На конференції заслуховуються виконані за поточний рік 

наукові студентські роботи, що є самостійними дослідженнями з актуальних 

питань практичної та експериментальної медицини. Доповіді, представлені на 

конференцію, повинні бути заслухані та обговорені на засіданні студентської 

наукової групи. 

 

2. Структура конференції. 

2.1. Для організації та проведення конференції створюються: 

 секції відповідно до наукових напрямків конференції, з визначеним 

головою та технічним секретарем; 

 оргкомітет, до складу якого входять контролюючі та виконуючі органи. 

2.2. Контролюючі органи представлені: 

 голова оргкомітету - ректор академії; 

 заступник голови оргкомітету - проректор з наукової роботи; 

 заступник голови оргкомітету - куратор СНТ; 

 проректор з науково-педагогічної роботи; 

 декан медичного факультету №1; 

 декан медичного факультету №2; 

 декан стоматологічного факультету; 

 декан факультету підготовки іноземних студентів; 

 начальник відділу ТЗН. 

2.3. Виконуючі органи: голова Ради СНТ, члени Ради СНТ. 



3. Основні напрямки роботи конференції: 

3.1. Секції конференції: 

 Клінічна медицина №1 (внутрішня медицина, пропедевтика 

внутрішньої медицини); 

 Клінічна медицина №2 (хірургічні дисципліни, офтальмологія, 

оториноларингологія); 

 Клінічна медицина №3 (акушерство та гінекологія, педіатрія); 

 Клінічна медицина №4 (неврологія, психіатрія, медична психологія, 

наркологія, інфекційні хвороби); 

 Профілактична медицина; 

 Стоматологія №1 (терапевтична стоматологія); 

 Стоматологія №2 (хірургічна стоматологія); 

 Стоматологія №3 (ортопедична стоматологія та ортодонтія); 

 Експериментальна медицина; 

 Морфологія; 

 Гуманітарні та суспільні дисципліни. 

3.2. Оргкомітет залишає за собою право змінювати склад секцій відповідно до 

тематики та кількості поданих робіт. 

 

4. Форми участі в конференції: 

 усна доповідь і публікація тез; 

 стендова доповідь і публікація тез; 

 публікація тез. 

 

5. Оформлення та умови подання тез/стендової доповіді, підготовка презентації. 

5.1. Матеріали, направлені для публікації, повинні бути оригінальними, 

неопублікованими раніше в інших друкованих виданнях та не висвітлені на 

інших науково-практичних конференціях. Усі подані роботи підлягають 

перевірці на плагіат (допустима частка – 30%). 

За наявність орфографічних та стилістичних помилок оргкомітет 

відповідальності не несе. 

1. Параметри тексту: 

 тип файлу − (.doc / .docх); 

 формат – А4; 

 шрифт − Times New Roman; 

 розмір шрифту (кегль) − 12; 

 міжрядковий інтервал – одинарний; 

 абзацний відступ – 1 мм; 

 вирівнювання тексту − по ширині; 

 усі поля по 2 см; 

 обсяг тез (без заголовку) – 2000-3000 символів з пробілами (як підрахувати 

кількість символів - натисніть); 

https://support.office.com/uk-ua/article/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%85%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA-%D0%BA%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96-%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B2-%D1%83-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%96-3c9e6a11-a04d-43b4-977c-563a0e0d5da3?omkt=uk-UA&amp;ui=uk-UA&amp;rs=uk-UA&amp;ad=UA


2. Структура тез: 

 назва роботи великими літерами, шрифт напівжирний, вирівнювання по 

центру, мовою оригіналу та англійською мовою; 

 прізвища та ініціали авторів, останнім пишеться науковий керівник зі 

ступенем/званням, курсивом, вирівнювання по правому краю, мовою 

оригіналу та англійською; 

 повна назва установи, закладу, організації, на якій виконано роботу, місто, 

курсивом, вирівнювання по правому краю 

 повна назва кафедри, повна назва установи, закладу, організації, на якій 

виконано роботу, місто, країна, курсивом, вирівнювання по правому краю. 

 

Приклад оформлення тез: 

 
РОЛЬ ОЦІНКИ ІМУННОГО СТАТУСУ... 

ROLE OF AN ASSESSMENT OF IMMUNE STATUS… 

Борисенко І. І., Олексенко А. А. 

Науковий керівник: к. мед. н., доц. Ларінов М. М. 

Borisenko I. I., Oleksenko A. A. 

Sciense advisor: doc. Larionov A. M., PhD. 

Українська медична стоматологічна академія, м. Полтава 

Кафедра мікробіології, вірусології та імунології 

Актуальність: Надзвичайно актуальною в наш час є… 

Мета роботи: 

Матеріали та методи: 

Результати: 

Висновки: 

Зверніть увагу на пробіли, крапки та коми у прикладі! 

 

Таблиця відповідності наукових ступенів та звань: 

Doc. доцент 

Prof. професор 

PhD. науковий ступінь кандидата наук 

D.Med.Sci. науковий ступінь доктора наук 
 

Усі скорочення (окрім загальноприйнятих одиниць виміру) можуть бути 

використані лише після згадування відповідного повного терміну. Одиниці 

вимірювання приводяться по Міжнародній Системі Одиниць (СІ). 

Текст тез повинен відображати актуальність теми, мету роботи, матеріали 

та методи її виконання, отримані результати, висновки; виділені окремими 

пунктами роботи, напівжирним шрифтом. Тези не повинні містити таблиці, 

графіки, діаграми, схеми, малюнки. 

Назва файлу повинна містити прізвище, ініціали автора/доповідача 

англійською мовою (наприклад, PetrovAA.docx). 



3. Стендове дослідження: 

 розмір постера - 125х80 см; 

 у структурі доповіді обов’язково повинні бути коротко викладені мета та 

завдання дослідження, матеріали та методи її виконання, отримані 

результати та висновки; 

 усі скорочення (за винятком загальноприйнятих одиниць виміру) можуть 

бути використані лише після згадування повного терміну; 

 стендова доповідь повинна містити ілюстрції (не менше 50% площі 

постера); 

 розмір шрифту повинен бути не менше 20 пт; 

 назва роботи великими літерами; 

 ініціали, потім прізвище(а) автора(ів); 

 вчене звання, ініціали, прізвище(а) наукового(их) керівника(ів); 

 повна назва установи, закладу, організації; 

 назва підрозділу, кафедри, відділу; 

 текст доповіді. 

 

5.4. Основні вимоги до оформлення презентацій та усної доповіді. 

5.4.1. Виступ. 

Регламент доповіді – 10 хвилин (7 хвилин презентація, 3 хвилини 

обговорення). Якщо вона триває довше 7 хвилин, голова секції має право 

попросити доповідача перейти до висновків та закінчити доповідь. 

Читання з нотаток не є прийнятним на науковій конференції. 

У доповіді використовуються загальноприйняті медичні терміни або 

надається визначення вузькоспеціалізованому терміну. 

Офіційні мови конференції (українська, російська, англійська). 

Формою одягу під час конференціє є стриманий офіційно-діловий стиль. 

Халат не потрібен. 

5.4.2. Презентація. 

Обов'язковим є формат PowerPoint (.pptx або ppt). Допускається не більше 
20 слайдів. У презентації/постері має бути витримана структура поданих 

матеріалів. Інформація в презентації повинна відповідати поданим тезам/статті. 

Кількість усних доповідей на 1 секції обмежена 16-ма роботами. 

5.4.3. Відповіді на запитання. 
Ставити запитання мають право як члени журі, так і будь-хто зі слухачів. 

 

6. Реєстрація. 

6.1. Всім студентам, які бажають взяти участь у конференції, необхідно пройти 

реєстрацію на сайті http://sntumsa.pl.ua/regconference. В анкету-реєстрацію на 

конференції на сайті СНТ іногородні та учасники, які проживають у м. Полтава 

додають скановану копію квитанції сплати рахунку. В квитанції повинні бути 

вказані ПІБ, час (год., хв.) сплати та адресу банківської установи. 

6.2. Після успішної реєстрації та оплати для іногородніх учасників розсилають 

запрошення (див.дод. №4). 

http://sntumsa.pl.ua/


6.3. Учасники конференції мають право зареєструватися на майстер-класи, що 

будуть проходити під час конференції одночасно з реєстрацією роботи. 

 

7. Тези або статті, які не відповідають вимогам оформлення, або тих учасників, 

які не пройшли електронну реєстрацію, розглядатися не будуть! 

7.1. Організаційний комітет залишає за собою право проводити відбір для 

особистої участі у конгресі на конкурсній основі. В разі, якщо робота не 

відповідає вимогам оформлення або не пройшла конкурсний відбір, 

організаційний внесок повертається. Всім учасникам, чиї роботи будуть 

рекомендовані для участі у вигляді усної або стендової доповіді, буде надіслане 

запрошення на e-mail. 

 

8.  Проведення конференції. 

Конференція передбачає проведення: 

 секційних засідань; 

 пленарного засідання; 

 майстер-класів; 

 культурної програми. 

8.1. Секційне засідання передбачає заслуховування всіх доповідей, що 

представлені в програмі конференції. Перед початком секційного проводиться 

реєстрація всіх учасників, які прибули на конференцію, а також перевірка 

мультимедійного забезпечення і роботи цифрових носіїв учасників. 

8.1.1. Роботу секційного засідання забезпечую голова секції та секретар. Також 

проводиться реєстрація кураторів секції. Кожен з них реєструється у 

відповідному бланку (див. додаток №1), отримує порядковий номер та займає 

місце в секційному залі, відповідно до порядкового номеру. Після реєстрації всіх 

учасників засідання секції голова секції оголошує умови оцінювання робіт 

учасників (див. пункт №2). 

8.1.2.  Голова та секретар секції - є відповідальними особами від наукового відділу 

та Ради СНТ, обов'язком яких є створення необхідних умов для роботи секцій, 

виконання програми секції та проведення творчої дискусії. Після закінчення 

роботи секції секретар зобов’язаний скласти звіт (Додаток №1) та представити 

його у Раду СНТ. 

8.1.3.  Кожний з кураторів секції оцінює доповіді за 10-и бальною системою (див. 

додаток №2). Науковий керівник свою роботу не оцінює. 

8.1.4.  Після закінчення роботи секції підраховуються бали, за якими 

визначаються переможці (перші троє або не більше 30% від загальної кількості 

учасників за умови однакової кількості балів, за винятком секції гуманітарних 

дисциплін, де переможець один на підсекцію). Нагородження грамотами та 

цінними подарунками доповідачів, роботи яких зайняли призові місця, 

проводиться на пленарному засіданні. 

8.2. Пленарне засідання - це загальне засідання для всіх учасників конференції. 

Обраний куратор секції звітує про роботу секції та нагороджує переможців. 

8.3. Майстер-класи проводяться викладачами кафедр УМСА та провідними 

фахівцями у встановленому програмою порядку. 

8.4. Оргкомітет забезпечує культурну програму для учасників конференції. 



9. Оцінювання конкурсних робіт. 

9.1. Конкурсні роботи оцінює кожний з зареєстрованих кураторів секції, 

безпосередньо після виступу кожного учасника конференції. Виставляється бал 

(0-10 балів), за наступними критеріями: актуальність та новизна роботи, якість 

виступу, особистий внесок, відповіді на запитання. Оцінювання проводиться 

закрито, тобто кожен куратор секції виставляє бали у картку оцінювання (див. 

дод. №3). 

9.2. Після виступу всіх учасників проводиться підрахунок балів з врахуванням 

коефіцієнтів, а саме актуальність та новизна роботи (0,3), якість виступу (0,15), 

особистий внесок (0,35), відповіді на запитання (0,2), та визначення переможців, 

обирається куратор секції, який буде доповідати на пленарному засіданні. 

Обраний куратор відмічається у додатку №1. 

 

10. Нагородження переможців. 

10.1. ДИПЛОМОМ ТА ЦІННИМ ПОДАРУНКОМ нагороджується студент за 

кращу наукову роботу, яка представлена на студентську наукову конференцію і 

відповідає таким вимогам: значна наукова цінність роботи, якісне викладення, 

чітке ілюстративне оформлення, вичерпні відповіді на питання, виконана 

самостійно або групою студентів за результатом підрахунку балів. 

10.2. Всі учасники конференції отримують сертифікат учасника конференції.  

На кожну секцію виділяються дипломи першого, другого та третього ступеня у 

кількості, що не перевищує 30% від усіх учасників секції. Диплом отримує один 

учасник або група співавторів 

 

11. Фінансування. 

11.1. Фінансування конференції здійснюється за рахунок бюджету академії, 

залученням коштів меценатів, а також коштів учасників конференції. Отримані 

кошти під час конференції використовуються для організації конференції, 

мультимедійного забезпечення, подарунків переможцям, друку збірників 

конференції, підтримання роботи Ради СНТ. 

 

12. Порядок сплати внеску учасниками конференції. 
12.1.  Для організації друкованої роботи, індивідуальних наборів і нагород Рада 

СНТ залучає кошти, які вносять учасники конференції. Участь у конференції 

оплачується єдиним автором одноразово. Один автор має можливість взяти 

участь у всіх засіданнях секцій й опублікувати необмежену кількість робіт. У 

разі, якщо на конференцію подано одну роботу, авторами якої є декілька 

учасників, то оплата приймається одноразово, як з одного учасника. У разі, якщо 

на конференцію подано декілька робіт, авторами яких є 2 чи більше осіб, оплата 

здійснюється за принципом одна робота - один оргвнесок. Тобто, якщо в одній 

роботі є 2 та більше співавтори, а в іншій - один зі співавторів, то ці роботи 

оплачуються окремо. 



Додаток №1 

 

Звіт про роботу секції 

Назва секції:    
 

Кількість присутніх на секції:   

Студентів    

Професорсько-викладацького складу           

Час роботи секції з  по    

Представлено доповідей    

Заслухано доповідей    
 

 Переможці секції 

 

Місце П.І.П. Курс, факультет, 
кафедра 

   

   

   

 

Голова секції: 

Секретар: 
Доповідач на пленарному засіданні: 

 

Куратори секції 
(вчений ступінь, вчене звання, П.І.П.) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13.  
14.  



Додаток №2 
 
 

Учасник Член журі Актуальність Якість 

виступу 

Особистий 

внесок 

Відповіді 

на 

запитання 

П
р

із
в

и
щ

е,
 і

м
'я

, 
п

о
-б

а
т
ь

к
о

в
і 

ПІП 10 10 10 10 

ПІП 10 10 10 10 

ПІП 10 10 10 10 

ПІП 10 10 10 10 

Підсумковий бал 10 

 

Учасники оцінюються членами журі за 10- бальною шкалою за критеріями: 

 актуальність; 

 якість виступу; 

 особистий внесок; 

 відповіді на запитання. 

Голова та секретар секції підраховують загальну суму балів, що отримав 
учасник від кожного з членів журі з урахуванням коефіцієнтів (максимум 10 від 

1 куратора): 

 актуальність (0,3), 

 якість виступу (0,15), 

 особистий внесок (0,35), 

 відповіді на запитання (0,2). 

Далі по кожному учаснику рахується середнє арифметичне балів від усіх 
кураторів секції. Учасники, що набрали найбільшу кількість балів вважаються 

переможцями. 



Додаток №3 
 

Індивідуальні картки оцінювання журі 
 

 
 

 

 
 

 

Оцінки (від 1 до 10 балів за кожним 

пунктом) 

Актуальність та новизна роботи 

Якість виступу 

Особистий внесок 
Відповіді на запитання 

Член журі: 

 

 
 

 
 

(науковий ступінь, ПІП повністю) 

 
 

 

 
 

 

Оцінки (від 1 до 10 балів за кожним 

пунктом) 

Актуальність та новизна роботи 

Якість виступу 

Особистий внесок 
Відповіді на запитання 

Член журі: 

 

 
 

 
 

(науковий ступінь, ПІП повністю) 

 
 

 

 
 

 

Оцінки (від 1 до 10 балів за кожним 

пунктом) 

Актуальність та новизна роботи 

Якість виступу 

Особистий внесок 
Відповіді на запитання 

Член журі: 

 
 

 
 

(науковий ступінь, ПІП повністю) 

 
 

 

 
 

 

Оцінки (від 1 до 10 балів за кожним 

пунктом) 

Актуальність та новизна роботи 

Якість виступу 

Особистий внесок 
Відповіді на запитання 

Член журі: 

 
 

 
 

(науковий ступінь, ПІП повністю) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток №4  
 

Харківський національний 

медичний університет 

проректору з наукової роботи 

проф. Мясоєдову В.В. 

61022, м. Харків 
пр. Леніна, 4 

 

 

 

Оргкомітет 75-ої Всеукраїнської студентської наукової конференції 
«Medical student`s conference in Poltava» запрошує для участі студентку 

Острополець А.С. Конференція відбудеться 28-29 березня 2018 року на базі 

Української медичної стоматологічної академії. 
 

Просимо Вас заздалегідь повідомити детальну інформацію щодо приїзду (дату, 

час приїзду, номер поїзда, вагону) членам оргкомітету конференції, на e-mail: 

umsa.snt@gmail.com або голові Ради СНТ Шкодіній Анастасії. Контактний 

телефон +38(099)-71-82-220. 

 

 

Проректор з наукової роботи 

Проф. І.П.Кайдашев 

mailto:umsa.snt@gmail.com
mailto:umsa.snt@gmail.com

