НАУКОВО- ОСВІТНІЙ ФОРУМ
«АКАДЕМІЯ ІНСУЛЬТУ - 2019»
Проводиться згідно з реєстром з'їздів, конгресів, симпозіумів, науково-практичних конференцій, затверджених МОЗ і АМН
України

31 жовтня – 01 листопада 2019 року, м. Київ

Публікація тез
Теза приймаються до 25 ВЕРЕСНЯ 2019 року на електронну адресу:
mgulyayeva@gmail.com
Вимоги до оформлення тез: приймаються тези в текстовому редакторі МS Word, електронною
поштою або на надійному носії (СD диск, захищений від механічних пошкоджень). Обсяг тез 2500 знаків разом з пропусками. Параметри сторінки: всі поля по 2 см, формат сторінки А4
(210×297 мм), орієнтація книжкова. Шрифт – Times New Roman Cyr (українською або
російською), розмір 12, звичайний, міжрядковий інтервал – одинарний, без ручних перенесень
тексту.
У тезах слід приводити виключно власні дані, не використовувати в заголовку абревіатури,
назви лікарських засобів писати з маленької літери, використовуючи міжнародну генеричну
назву; у десяткових числах для позначення розрядів використовувати коми; нумерувати стадії
захворювання римськими цифрами (І, II, III ...); фактичні дані подавати в абсолютних цифрах
(110 хворих, вік 10-45 років, середній вік 50,6 роки), не розміщувати в тексті таблиці та
малюнки.
Макет оформлення тез:
Контактна (відповідальна особа) ПІБ, телефон контактної особи, ел. пошта.
Назва роботи, ПІБ авторів, установа
Мета: коротко формується мета дослідження.
Методи: вказується об'єкт дослідження, основні методи і засоби досягнення мети дослідження.
Результати: наводяться підсумки дослідження, підтверджені узагальненими фактичними
даними.
Висновки: висновки і рекомендації формуються відповідно до мети дослідження,
використаних методів і отриманих результатів.






Тези , що не відповідають зазначеним вище вимогам, розглядатися не будуть.
Стендові доповіді не передбачені.
Реєстрація автора, що подає тези - обов’язкова
При реєстрації – оберіть форму подання тез : подання тез / подання тез із
доповіддю
При поданні тез із зазначенням «з доповіддю» - рішення про надання доповіді на
заході приймає Оргкомітет і надсилає автору тез запрошення

За критеріями нарахування балів для безперервного професійного розвитку
сертифікат конференції оцінюється таким чином:
*учасник конференції - 10 балів ( підставою є сертифікат конференції)
*доповідач конференції - 30 балів ( підставою є програма конференції)
Координатор проекту
Гуляєва Марина Віталіївна тел. (067) 465 56 61,
Ел. пошта mgulyayeva@gmail.com

