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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

+380662501220
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)
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Students' Scientific Society of Poltava State Medical 
University would like to invite you to take part in the 

4th International Medical Students Conference in 
Poltava, which is due to take place on the 23rd of 

March 2023. Original research results and 
investigations are accepted. 

Submitted materials should be original, previously 
neither published in both printed and e-journals nor 
covered in other scientific and practical conferences. 
All submitted papers will be checked for plagiarism 

(original text must constitute at least 70% of the 
paper). The Organizing Committee cannot be held 

liable for spelling and stylistic errors. The Organizing  
Committee reserves the right to reject the materials 
that do not meet the requirements of the formatting, 
violate the principles of academic ethics and are non 

informative.



Please note that the number and composition of sections may change in 
the future depending on the submitted abstracts. In such a case, 
participants will be notified via social media.
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Program of the conference includes the following sections:

•  Clinical Medicine #1 (Internal Medicine, Endocrinology, 
Cardiology, Gastroenterology, Pulmonogoly, Hematology, 
Allergology);
•  Clinical Medicine #2 (Pediatrics, Neonatology, Obstetrics 
and Gynecology, Infectious Diseases);
•  Clinical Medicine #3 (Neurology, Neurosurgery,
Psychiatry, Narcology, Medical Psychology);
•  Therapeutic Dentistry;
•  Surgical Dentistry;
•  Orthopedic Dentistry and Orthodontics;
•  Public Health and Preventive Medicine;
•  Morphology (Anatomy, Histology, Clinical Anatomy);
•  Pathology (Pathological Anatomy, Forensic Medicine);
•  Experimental Medicine (Pharmacology, Microbiology,
Medical Genetics, Physiology, Biological Chemistry, Medical 
c Physics, Medical Biology, Pathophysiology);
•  Philology and social sciences:
       - subsection of foreign languages; 
       - subsection of Latin language; 
       - subsection of Ukrainian Studies and philosophy.



2023
IMEDSCOP

Ministry of Health of Ukraine
Poltava State Medical University

Forms of participation:

•  Offline oral report + abstract publication – 150 UAH,
sent to the bank account of the organizing committee. 
Offline participation
participation gives an opportunity to win valuable prizes.
•  Online oral report + abstract publication – 150 UAH
or more sent to any of the large
charitable funds to help the Armed Forces of Ukraine.

Languages of the conference:
Offline sections - Ukrainian, English;
Online sections - English. 

Rules of presentation: multimedia presentation in 
*.ppt / *.pptx formats; time limit for presentation – up 
to 7 minutes; discussion – up to 7 minutes.

The expected format of the conference is hybrid, with 
offline and online sections. In case of changes in the 
format of the event due to force majeure, participants will 
be notified, so stay tuned.
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Ambassador registration deadline – December 21st, 2022 
https://forms.gle/HXMnPigTPdMi5YGA9

Abstract submission deadline – February 1st, 2023
 http://sntpdmu.pl.ua/uk/conference

All accepted theses will be published in the electronic 
abstract book of the conference and posted on the 

website of the repository of the Poltava State Medical 
University. One abstract can include no more than 3 
co-authors and 2 scientific advisors. One student is 

allowed to be an author or co-author of no more than 
3 abstracts.

N.B.! While indicating the info of the scientific adviser, 
it is necessary to include their scientific degree 

(MD/PhD/D.med.sc./D.bio.sc.etc.) and academic rank 
(Assoc.Prof./Prof.).
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An example of abstract design (original research or review):

ROLE OF ASSESSMENT OF IMMUNE STATUS...
Borisenko I. I., Oleksenko A. I.
Scientific adviser: assoc. prof. Larinov M. M., PhD, MD. 
Poltava State Medical University
Poltava, Ukraine
Department of microbiology, virology and immunology
    Relevance: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, 
sed do eiusmod tempor incididunt ut laore et dolore magna aliqua.
    Aim of the research: 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.
    Materials and methods: 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.
    Results: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, 
sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 
Lorem ipsum dolor sit.
    Conclusions: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing 
elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna 
aliqua.
    Keywords: Lorem ipsum dolor sit amet 

Abstract size – 2000-3000 characters with spaces!
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Payment
Participation fee for offline sections is made to the 

Student's Scientific Society bank account for each work 
separately (1 work - 1 payment), regardless of the 

number of authors. 

Card number: 5168752005563542 
Yengalychev Timur Ravilovych 

(please indicate the first 3 words of the title 
of the work in the purpose of payment)

Participation fee for online sections is made to the 
well-renowned funds that do charity for Ukrainian 

Armed Forces. Examples: savelife.in.ua, u24.gov.ua

Protocol for registering abstracts for participation: pay 
the organizational fee via the link on the registration 

page; fill out the registration form.
Should your submission be rejected, your registration fee 

will be fully refunded in accordance with the receipt number 
specified during registration, minus the bank commission.
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CONTACTS:
http://sntpdmu.pl.ua/uk 

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

Timur Yengalychev 
Head of the Council of SSS PSMU

+380662501220
tim3011wot@gmail.com

Vlada Mykytenko
Vice-Head of the Council of SSS PSMU

+380973545840
mvlada16@gmail.com

Conference coordinator:
Vladyslav Yevtushok

+380969333212 
yevtushokvladyslav@gmail.com 


