
 
НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ 

"ПРОБЛЕМИ СЬОГОДЕННЯ В ПЕДІАТРІЇ" 

 
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ №1 

Вельмишановні колеги! 

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна та Державна 
установа «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків Національної академії 
медичних наук України» (ДУ «ІОЗДП НАМН») повідомляють, що 18 лютого 2021 
року буде проведено онлайн шосту щорічну науково-практичну конференцію 
молодих вчених з актуальних питань педіатрії 

 

"ПРОБЛЕМИ СЬОГОДЕННЯ В ПЕДІАТРІЇ" 
 
На конференції будуть представлені наукові досягнення молодих вчених та студентів в різних 

галузях педіатричних спеціальностей. 
Конференція включена до «Реєстру державної наукової установи «Український інститут 

науково-технічної експертизи та інформації МОН України» щодо проведення з’їздів, конгресів, 
симпозіумів та науково-практичних конференцій у 2021 році» (свідоцтво №815 від 14.12.2020р.).  

Форма проведення заходу – дистанційна. Доповідачі з інших міст матимуть змогу доповісти за 
допомогою додатку ZOOM. 

Напрямки роботи конференції 
Дитяча нефрологія та урологія 
Дитяча пульмонологія та фтизіатрія 
Дитяча гематологія  
Дитяча кардіологія та ревматологія 
Дитяча гастроентерологія 
Нутриціологія в педіатрії 
Дитяча ендокринологія 
ЛОР хвороби у дітей 
Неонатологія 
Підліткова медицина 
Дитяча хірургія, анестезіологія та інтенсивна 
терапія 
Педіатрія в практиці лікаря загальної практики-
сімейної медицини 

Дитяча стоматологія 
Дитяча ортопедія та травматологія 
Променева діагностика в педіатрії 
Генетичні захворювання у дітей 
Дитяча алергологія та імунологія 
Дитяча онкологія 
Дитяча гінекологія 
Дитяча неврологія та психіатрія 
Психологія дитячого віку 
Профілактична медицина 
Медичне та санітарно-гігієнічне 
забезпечення школярів та учнів професійно-
технічних навчальних закладів 
Історія педіатрії 

 
Участь у конференції та публікація тез безкоштовні. Попередня реєстрація є обов’язковою. 

Кожен зареєстрований учасник отримає електронний сертифікат. 
 
РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ: українська, англійська. 
ФОРМА УЧАСТІ: усна доповідь та публікація тез, публікація тез, вільний слухач. 
За результатами роботи конференції буде видано електронний збірник матеріалів 

конференції. 
ДЛЯ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ НЕОБХІДНО до 14 лютого 2021 року заповнити 

реєстраційну форму за посиланням https://forms.gle/jgkghtAdsyXLywVAA та у разі публікації тез 
направити до оргкомітету:  

1. Електронний варіант тез на пошту psvped@gmail.com Назва файла – за прізвищем 
першого автора повністю українською або англійською мовою (приклад: Іванов або 
Ivanov). 

2. Один відсканований кольоровий варіант примірника тез, підписаний усіма авторами та 
науковими керівниками. 

 
Детальну інформацію щодо роботи конференції буде надано в наступному повідомленні. 

 



 
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ: 

1. Приймаються тези, що не були опубліковані раніше. 
2. Один автор може опублікувати тільки одну самостійну чи дві роботи в співавторстві. 
3. В структурі тез повинні бути коротко відображені мета та задачі роботи, матеріали і методи, 

отримані результати дослідження та висновки. Не приймаються реферативні повідомлення та огляди 
літератури. 

4. Обсяг тез – до 3 сторінок. 
5. Текст не повинен містити переноси слів. 
6. Всі скорочення (за винятком одиниць вимірювання) можуть бути використані тільки після 

згадування повної назви.  
7. Тези подаються українською, російською або англійською мовою. Формат файлу MS 

Office doc, docx, шрифт Times New Roman, 14 кегель, 1,5 інтервал), формату А4 з полями 2 см з 
кожного боку. 

8. Назва тез друкується великими літерами, на кожному наступному рядку – прізвище та 
ініціали автора (авторів), установа, підрозділ (повністю). Приклад:  
 

 
 

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО СКРИНІНГОВОЇ ДІАГНОСТИКИ ГЕРХ У ДІТЕЙ ШКІЛЬНОГО 
ВІКУ 

Слободянюк О.Л. 
Харківська медична академія післядипломної освіти 

Кафедра педіатричної гастроентерології та нутріціології 
 

ТЕКСТ  
 

 
9. Оргкомітет не несе відповідальність за наукову достовірність тез. 

 
 
 

ВИМОГИ ДО УСНОЇ ДОПОВІДІ: 
Тривалість усної доповіді лімітована та не повинна перевищувати 10 хвилин.  
 

 
 

АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ: 
Україна, м. Харків, 61153, пр. Ювілейний 52-А. ДУ «ІОЗДП НАМН», кафедра педіатрії №2. 
Контактні особи: 
Тел: +38-093-66-31931  Волошин Костянтин Вікторович (доцент кафедри педіатрії №2 ХНУ 
імені В.Н. Каразіна) 
Тел: +38-050-323-1006  Водолажський Максим Леонідович (завідувач відділу науково-
медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи ДУ «ІОЗДП НАМН України»)  

 
 

E-mail: psvped@gmail.com 
 

Онлайн реєстрація  
https://forms.gle/jgkghtAdsyXLywVAA 

 
 
 

 Будемо раді Вашій участі в конференції! 
 
 
 



 
 
 
 
 

 


