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ЗАПРОШЕННЯ
XІ Міжнародна студентська
наукова конференція

„Перший крок в науку 2014”

3 - 4 квітня

м. Вінниця

Вельмишановні колеги!
Рада студентського наукового товариства,науковий відділ та профспілковий комітет
студентів Вінницького національного медичного університету імені М.І.Пирогова
повідомляють, що
3-4 квітня 2014року відбудеться
XІ Міжнародна студентська наукова конференція
«Перший крок в науку – 2014»
Запрошуємо студентів прийняти участь в обговоренні різноманітних питань у галузі
теоретичної, експериментальної, клінічної та профілактичної медицини
Основні напрямки роботи конференції:
1. Суспільний та філологічний напрям:
• Українознавство
• Основи педагогіки
• Іноземні мови
2. Фізико-хімічний напрям :
• Біологічна та загальна хімія
• Біофізика, медична інформатика та
інформаційні технології в медицині
3. Морфологічний напрям:
• Нормальна анатомія
• Патологічна анатомія, судова
медицина право
• Гістологія, цитологія, ембріологія
• Нормальна фізіологія
• Патологічна фізіологія
• Мікробіологія, вірусологія,
імунологія
• Медична біологія
4. Медико-профілактичний напрям:
• Соціальна медицина, організація та
економіка охорони здоров’я, історія
медицини
• Загальна гігієна та екологія
• Фізичне виховання, спортивна
медицина та фізична реабілітація
• Медицина катастроф та безпека
життєдіяльності
5. Терапевтичний напрям:
• Кардіологія та ендокринологія
• Фтизіатрія та пульмонологія
• Внутрішня та сімейна медицина
• Професійні хвороби
• Шкірні та венеричні хвороби
• Променева діагностика, променева
терапія та радіаційна медицина
• Інфекційні хвороби
• Психіатрія, нервові хвороби та
нейрохірургія
• Загальна та медична психологія

6. Хірургічний напрям :
• Загальна хірургія, оперативна хірургія
та топографічна анатомія
• Факультетська хірургія
• Госпітальна хірургія
• Урологія
• Анестезіологія та реаніматологія
• Ендоскопічна та лазерна хірургія
• Травматологія та хірургія
екстремальних ситуацій
• Оториноларингологія та
офтальмологія
• Дитяча хірургія
7. Педіатричний напрям
• Пропедевтика дитячих хвороб
• Педіатрія
• Дитячі інфекційні хвороби
8. Акушерсько-гінекологічний напрям
9. Фармакологічний напрям:
• Фармакологія
• Фармація
• Фармацевтична хімія
• Клінічна фармакологія
10. Стоматологічний напрям
• Терапевтична стоматологія
• Ортопедична стоматологія
• Хірургічної стоматології та щелепно
– лицьової хірургії
• Стоматологія дитячого віку

Офіційні мови конференції: українська, російська, англійська.
Форми участі у роботі в конференції:
1. Усна доповідь і публікація тез.
3. Публікація тез.
2. Стендова доповідь і публікація тез.
4. Вільний слухач.
Заявки для участі і тези для публікації приймаються on-line:
1. Студенти, що бажають взяти активну (усна, стендова доповіді, публікація тез) чи пасивну
(вільні слухачі) участь у роботі конференції повинні
заповнити заявку на сайті
організаційного комітету конференції (snt.vnmu.edu.ua).
2. Тези у форматі ПІБ.doc (наприклад, Н.А.Верба.doc), а також відсканована або якісна
фотокопія квитанції про оплату реєстраційного внеску повинні бути додані у відповідному

розділі реєстрації.

Текст тез у форматі ПІБ.doc повинен бути оформлений відповідно до наступних вимог:
Вимоги до оформлення заголовку (12 кегль, по центру):
1. Автори роботи (ініціали перед прізвищем, ПІБ доповідача, за наявності співавтора
прізвище доповідачапідкреслити).
2. Назва роботи (заголовними літерами, жирним шрифтом)
3. Назва кафедри
4. Науковий керівник роботи (ініціали перед прізвищем, науковий ступінь та посада в
дужках)
5. Вищий навчальний заклад, місто, країна
Вимоги до оформлення тез:
1. Обсяг тез (без заголовку) має бути в межах 3000 знаків з урахуванням пробілів та
розділових знаків, вирівнявши по ширині, без відступу першої стрічки. Шрифт –
TimesNewRoman, 12 кегль. Міжрядковий інтервал – 1,0. Поля з усіх сторін – 2 см.
2. Структура друкованої роботи має включати актуальність, мету, матеріали та методи,
результати, висновки, виділені окремими пунктами роботи, жирним шрифтом.
3. Друкована робота не має містити таблиці, формули, графіки.
4. Робота не має бути опублікованою раніше.
(Приклад оформлення тез)

І.І. Іваненко, П.П. Петренко
ПОШИРЕНІСТЬ ПСИХОСОМАТИЧНИХ СИНДРОМІВ В СТРУКТУРІ
ХРОНІЧНОГО ОБСТРУКТИВНОГО ЗАПАЛЕННЯ ЛЕГЕНЬ
Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини
Р.Р.Сидоренко (д.мед.н., проф.)
Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова
м. Вінниця, Україна
Актуальність:Хронічне обструктивне захворювання легень (ХОЗЛ) – важлива медикосоціальна проблема …
Мета:.
Матеріали та методи:
Результати:
Висновки:

Детальну інформацію щодо програми та реєстрації на конференції, а також оформлення
друкованої роботи Ви зможете знайти на сайті Ради студентського наукового товариства snt.vnmu.edu.ua в підрозділі «Студентська наукова конференція».

У разі недотриманнявимог оформлення, тези прийматися не будуть!
Матеріали надсилати до 10 березня 2014 року!
Вартість публікації тез : 80 гривень!
Для іногородніх учасників кошти передбачають публікацію тез у збірнику, отримання комплекту
учасника та, у разі Вашої відсутності на конференції, пересилання поштою збірника тез.

Оплата друку тез :
Перерахування коштів у відділенні ПАТ «ПриватБанк»:
Кошти перераховуються на КР 5168 7420 6355 1984, отримувач: Верба Надія Андріївна.
Перерахування коштів за допомогою послуги «Переказ з карти на карту» (P2Pпереказ):
 Номер картки отримувача - 5168 7420 6355 1984
 Тип картки – MasterCard
Перерахування коштів у інших банках:
 МФО
305299
 ЄДРПОУ
14360570
 Номер рахунку
29244825509100
 Банк
ПриватБанк
 Призначення платежу: для поповнення картки 5168 7420 6355 1984, Верба
Надія Андріївна, 3378312603. Платник: ПІБ
Копію (ксерокопію, або фотографію) квитанції про сплату необхідно надати при
заповненні реєстраційної форми учасника конференції на сайті.
За додатковою інформацією звертатися:
Голова СНТ ВНМУ імені М.І. Пирогова: Верба Надія (097) 046-45-43.
Заступник голови: Дяк Богдан (097) 867-15-03
Науковий відділ: (0432) 35-93-58
e-mail оргкомітету : snt_vnmu@yahoo.com

Уважаемые коллеги!
Совет студенческого научного общества, научный отдел и профсоюзный комитет
студентов Винницкого национального медицинского университета имени Н.И. Пирогова
сообщают, что 3-4 апреля 2014 года будет проходить XI Международная студенческая
научная конференция Первый шаг в науку - 2014». Приглашаем студентов принять участие в
обсуждении различных вопросов в области теоретической, экспериментальной, клинической
и профилактической медицины
Основные направления работы конференции:
1. Общественное и филологическое
направление
2. Физико- химическое направление:
• Биологическая и общая химия
• Биофизика, медицинская информатика и
информационные технологии в медицине
3. Морфологическое направление:
• Нормальная анатомия

• Психиатрия, нервные болезни и нейрохирургия
• Общая и медицинская психология
6. Хирургическое направление:
• Общая хирургия, оперативная хирургия и
топографическая анатомия
• Факультетская хирургия
• Госпитальная хирургия
• Урология

• Патологическая анатомия, судебная медицина,
право

• Анестезиология и реаниматология

• Гистология,цитология, эмбриология

• Эндоскопическая и лазерная хирургия

• Нормальная физиология

• Травматология и хирургия экстремальных
ситуаций

• Патологическая физиология
• Микробиология,вирусология, иммунология
• Медицинская биология
4. Медико - профилактическое направление:

• Оториноларингология и офтальмология
• Детская хирургия
7. Педиатрическое направление
• Пропедевтика детских болезней

• Социальная медицина, организация и экономика
здравоохранения, история медицины

• Педиатрия

• Общая гигиена и экология

• Детские инфекционные болезни

• Физическое воспитание, спортивная медицина и
физическая реабилитация

8. Акушерско - гинекологическое направление

• Медицина катастроф и безопасность
жизнедеятельности

• Фармакология

5. Терапевтическое направление:
• Кардиология и эндокринология
• Фтизиатрия и пульмонология
• Внутренняя и семейная медицина
• Профессиональные болезни
• Кожные и венерические болезни
• Лучевая диагностика, лучевая терапия и
радиационная медицина
• Инфекционные болезни

9. Фармацевтическое направление:

• Фармация
• Фармацевтическая химия
• Клиническая фармакология
10. Стоматологическое направление:
• Терапевтическая стоматология
• Ортопедическая стоматология
• Хирургическая стоматология и челюстно лицевой хирургии
• Стоматология детского возраста

Официальные языки конференции:украинский,русский,английский .

Формы участия в работе в конференции:
1. Устный доклад и публикация тезисов.
2. Стендовый доклад и публикация
тезисов.

3. Публикация тезисов.
4. Свободный слушатель.

Заявки для участия и тезисы для публикации принимаются on-line:
1 . Студенты, желающие принять участие в работе конференции должны заполнить заявку
на сайте организационного комитета конференции (snt.vnmu.edu.ua).
2 . Тезисы в формате ФИО.doc (например Н.А.Верба.doc), а также скан или качественная
фотокопия квитанции об оплате регистрационного взноса должны быть добавлены в
соответствующей строке регистрации.
Текст тезисов в формате ФИО.doc должен быть оформлен соответственно
следующих критериев:
Требования к оформлению заголовка (12 кегль, по центру):
1. Авторы работы (инициалы перед фамилией, ФИО докладчика подчеркнуть).
2. Название работы (заглавными буквами, жирным шрифтом).
3. Название кафедры
4. Научный руководитель работы (инициалы перед фамилией, ученая степень и должность
в скобках)
5. Высшее учебное учреждение, город, страна.
Требования к оформлению тезисов:
1. Объем тезисов (без заголовка) должен быть в пределах 3000 знаков с учетом пробелов и
знаков препинания, выравнянный по ширине, без отступа первой строки. Шрифт –
TimesNewRoman, 12 кегль. Междустрочный интервал - 1,0. Поля со всех сторон - 2 см.
2. Структура печатной работы должна включать актуальность, цель, материалы и методы,
результаты, выводы, выделенные отдельным пунктам работы, жирным шрифтом.
3. Печатная работа не должна содержать таблицы, формулы, графики.
4. Работа не должна быть ранее опубликована.
(Пример оформления тезисов)
И.И. Иваненко, П.П. Петренко
СООТНОШЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИЙ С-НАТРИЙУРЕТИЧЕСКОГО ПЕПТИДА И
ЭНДОТЕЛИНА-1 У БОЛЬНЫХ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ РАЗНОГО
ПОЛА
В.В. Дмитренко (д.м.н., проф.)
Винницкий национальный медицинский университет им. Н.И. Пирогова,
г. Винница, Украина
Актуальность:Если роль вазоконстриктора…..
Цель:
Материалы и методы:
Результаты:
Выводы:

Подробную информацию о программе и регистрации на конференции, а также оформление
печатной работы Вы также сможете найти на сайте Совета студенческого научного
общества - snt.vnmu.edu.ua

В случае несоблюдения требований оформления тезисы приниматься не будут!

Организационный взнос за участие в конференции– 30 €
Сумма включает публикацию тезисов в сборнике, получение комплекта участника,
проживание, экскурсионную программу.
Оплатаосуществляется:
Вeneficiary: NadiiaVerba
card number: 5168 7420 6355 1992
Bank of beneficiary: PRIVATBANK DNEPROPETROVSK, UKRAINE
SWIFTCODE: PBANUA2X
За дополнительной информацией обращаться:
+3(097) 046-45-43 – Верба Надежда
(0432)-35-93-58
e-mail оргкомитета: snt_vnmu@yahoo.com

