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Запрошуємо Вас взяти участь у роботі 

                                                                                 ,
який відбудеться                         2023 року.

До участі запрошуються студенти і молоді
вчені (віком до 35 років, докторанти, доктори

наук – до 40 років).

Наукова програма конгресу включає в себе
розгляд різноманітних питань у галузі теоретичної,
експериментальної, практичної медицини та
фармації. 
 
Його  мета – об’єднати зусилля молоді для
досягнення кращого суспільного здоров’я у світі.
 
Конгрес поданий у реєстр МОН.

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

XХVІІ КОНГРЕСУ СТУДЕНТІВ ТАXХVІІ КОНГРЕСУ СТУДЕНТІВ ТАXХVІІ КОНГРЕСУ СТУДЕНТІВ ТА   
МОЛОДИХ УЧЕНИХ «МАЙБУТНЄ ЗА НАУКОЮ»МОЛОДИХ УЧЕНИХ «МАЙБУТНЄ ЗА НАУКОЮ»МОЛОДИХ УЧЕНИХ «МАЙБУТНЄ ЗА НАУКОЮ»

10-12 квітня10-12 квітня10-12 квітня

З  н а й к р а щ и м и  п о б а ж а н н я м и !

Проректор з наукової роботи проф. Кліщ І.М.

Голова Ради молодих вчених Дуб А.І.

Голова Ради Наукового       товариства
студентів

Подільська Т.І.



НАУКОВА ПРОГРАМА КОНГРЕСУ ВКЛЮЧАЄ ТАКІ СЕКЦІЇ:
1. Кардіологія, ревматологія, нефрологія
2. Гастроентерологія, ендокринологія
3. Фтизіатрія, пульмонологія
4. Імунологія, алергологія
5. Гематологія, онкологія, радіаційна медицина
6. Неврологія, нейрохірургія
7. Оториноларингологія, офтальмологія
8. Стоматологія
9. Акушерство, гінекологія
10. Хірургія, малоінвазивна хірургія, дитяча хірургія
11. Ортопедія, травматологія
12. Педіатрія
13. Інфекційні хвороби, дерматовенерологія
14. Фармакологія, фармація
15. Психіатрія
16. Клінічне медсестринство
17. Медицина надзвичайних ситуацій, реаніматологія,
анестезіологія
18. Профілактична медицина, соціальна медицина, медична
інформатика, ООЗ.
19. Експериментальна медицина
20. Біологія, мікробіологія
21. Патоморфологія, судова медицина
22. Морфологія в нормі та екпрерименті.
23. Випадки з практики
24. Молодіжні громадські і волонтерські активності, студентське
самоврядування як платформа для розвитку soft-skills та
особистісних якостей майбутнього медика 
25. Реабілітація
26. Суспільні та гуманітарні науки



ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ

Формат проведення конгресу: онлайн.

Час проведення конгресу: 10-12 квітня 2023 року. 

Офіційні мови конгресу: українська, англійська. 

Вартість для учасників конгресу: 150 грн.

 * кошти будуть направлені на благодійність

Внесок просимо надсилати на картку «Приватбанк» 

№ 5168 7554 4703 8700, Подільська Тетяна Ігорівна.

Обов ̓язково вказати «На XXVІІ КСМУ від (прізвище,

ініціали)». 

  Дедлайн реєстрації на конференцію - 20 березня.

ФОРМИ УЧАСТІ

 усна доповідь та публікація тез;

 постерна доповідь та публікація тез;

 тільки публікація тез;

 вільний слухач

Для реєстрації необхідно заповнити форму за посиланням:Для реєстрації необхідно заповнити форму за посиланням:

https://forms.gle/7iQpyfFFVXEimrPw5https://forms.gle/7iQpyfFFVXEimrPw5



ВИМОГИ ДО ТЕЗ
 

Роботи, направлені для участі у конгресі, не повинні бути

раніше опублікованими або направленими для публікації в інші

видання (усі тези перевіряються на плагіат, рівень унікальності

повинен бути не нижче 70 %);

Обсяг матеріалів для друку від 1800 до 2200 знаків, включаючи

пробіли;

Текст друкується шрифтом - Times New Roman, міжрядковий

інтервал – 1.0, кегль – 14;

У тексті тез слід відображати актуальність, мету, матеріали 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,  обсяг  яких не в ідпов ідає вказаному,  опубліковані  неТези,  обсяг  яких не в ідпов ідає вказаному,  опубліковані  не

будуть .  Електронний варіант  повинен бути виконаний вбудуть .  Електронний варіант  повинен бути виконаний в

текстовому редакторі  Документ  Microsof t  Of f ice Wordтекстовому редакторі  Документ  Microsof t  Of f ice Word

( .docx) .( .docx) .

  



При друкуванні тез доповідей необхідно дотримуватися
певної СТРУКТУРИ документа, яка наведена нижче:

прізвища та імена авторів повністю, не скорочуючи (курсив, зліва);

назва доповіді (всі жирні великі прописні літери, по центру);

кафедра (по центру);

науковий керівник (по центру);

назва навчального закладу, де виконувалася робота (по центру);

місто, країна (по центру);

пропуск (абзац);

короткий зміст доповіді (текст тез).

  

ПРИКЛАД:
Дяківнич Олексій

РІВЕНЬ ЦИРКУЛЮЮЧИХ ІМУННИХ КОМПЛЕКСІВ ХВОРИХ
НА ПЕРВИННУ ПОДАГРУ

Кафедра терапії
Науковий керівник: д-р мед. наук, проф. Я. М. Марків
Тернопільський національний медичний університет

імені І.Я. Горбачевського МОЗ України
м. Тернопіль, Україна

  Актуальність. Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст
текст текст текст текст.
 Мета. Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст
текст текст текст текст.
 Матеріали та методи. Текст текст текст текст текст текст текст текст текст
текст текст текст текст.
 Основні результати. Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст
текст текст текст текст.
 Висновки. Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст
текст текст текст текст текст.

 
 ТЕЗИ БУДУТЬ ОПУБЛІКОВАНІ В АВТОРСЬКОМУ ВАРІАНТІ, ПРАВКИ РЕДАКЦІЄЮ

ВНОСИТИСЬ НЕ БУДУТЬ. 
 
 

 
ЗА НАЯВНІСТЬ ОРФОГРАФІЧНИХ ТА СТИЛІСТИЧНИХ ПОМИЛОК ОРГКОМІТЕТ

ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НЕ НЕСЕ.
 



ВИМОГИ ДО УСНИХ І ПОСТЕРНИХ ДОПОВІДЕЙ

Усна доповідь: регламент усної доповіді – до 7 хв, обговорення – до
2 хв.
Постерна доповідь – до 3 хв.
Для постерної доповіді необхідно надіслати постер у форматі (.pdf). 

 

Додаткова інформація:

E-mail:                                         snt@tdmu.edu.ua
                                                     rmv@tdmu.edu.ua

Web-сайт:                                  https://snt.tdmu.edu.ua/
                                                     https://rmv.tdmu.edu.ua/

Іnstagram:                                   https://www.instagram.com/nts.tnmu/

 
Контактні телефони:

 +38-096-194-62-97
 

Тетяна  Под ільська ,  
голова  ради 
Наукового  
товариства  студент і в

+38-098-631-31-71
 

Анастас і я  Дуб ,                             
голова  Ради                                
молодих  вчених
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