
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ 
ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

  
  

Науково-практична конференція з міжнародною участю 
«Оптимізація методів променевої діагностики онкологічної патології черевної порожнини, 

нові системні підходи із застосуванням МСКТ, МРТ, ДВЗ, ПЕТ/КТ»  
26 - 27 вересня 2019 р., Одеса, Україна 

Конференцію внесено до реєстру МОЗ України за № 294. 
 Організатори конференції: 

Українська асоціація Комп’ютерна медицина 
Одеський національний медичний університет МОЗ України 

Асоціація рентгенрадіологів Одеського Регіону 
Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України 

Всеукраінське лікарське товариство 
  
До участі в роботі конференції запрошуються: вчені, викладачі, докторанти, аспіранти 
та магістранти закладів вищої освіти; провідні науковці в області рентгенрадіології, 
інформаційних технологій в медицині (аналіз медичних зображень); представники 
замовників та розробників медичної техніки та медичних діагностичних інформаційних 
систем. 
  
Робочі мови конференції – українська, англійська, російська. 
  
Голова програмного комітету: 
 и.о. ректора Одеського національного  університету, професор, д. м. н., Сухін Ю.В. 
  
Співголови програмного комітету: 
д. мед. н., професор Соколов В.М.,  
д. мед. н. професор, Майоров О.Ю., 
д. мед. н., професор Колоденко В.А. 
 
Програмній комітет конференції: 
Георгіянц М. А., професор, д. мед. н., Харків, Україна; 
Годлевський Л.С., д. мед. н., Одеса, Україна; 
Мінцер О.П., професор, д. мед. н., Київ, Україна;  
Морозов А.О. академік НАНУ, професор, д. т. н., Київ, Україна;  
Панченко О.А., професор, д. мед. н., Київ, Україна;  
Рижов О.А., професор, д. фарм. н., Запоріжжя, Україна; 
Ротару Н.С., професор, д. мед. н.,Кишинев, Молдова 
Винницька О.Б., професор, д. мед . н., Київ, Україна; 
Gianfranco Raimondi, Prof., Rome, Italy; 
Peter Vanpel, Prof.,Mainz, Germany 
  
Для участі у роботі конференції необхідно надіслати: 
заявку на адресу оргкомітету: Radiology@onmedu.edu.ua згідно з формою, що додається 
(Додаток 1);  

• доповідь у електронному вигляді, оформлену згідно із вимогами та зразком 
(Додатки 2, 3). У доповіді необхідно чітко і послідовно викласти суть 
доповіді, нові оригінальні результати, які були отримані авторами; 



• копію квитанції про сплату орг. внеску (але не пізніше ніж за 2 тижні до 
початку роботи конференції). 

1 Остання дата подання заявки на участь у конференції 30 червня 2019 року 
2 Остання дата подання доповіді 10 вересня 2019 року 
3 Повідомлення про прийняття доповіді до 15 вересня 2019 року 

4 Проведення конференції з 26 по 27  вересня 2019 
року 

  
Вартість участі у конференції: 
  
Форма участі Вартість Послуги 

Очна 

150 грн. для 
громадян 
України (для 
громадян 
інших держав – 
30 €). 

- включення  доповіді до матеріалів конференції; 
- участь у дискусії; 
- отримання програми конференції; 
- отримання іменних сертифікатів учасників 
конференції; 
- кава-брейк між засіданнями 

Заочна 

100  грн. для 
громадян 
України (для 
громадян 
інших держав – 
20 €) 

- включення доповіді до матеріалів конференції; 

  
Учасники Конференції отримають Сертифікат (згідно з Реєстром МОЗ України). 
Матеріали Конференції (тези і статті, відібрані Програмним Комітетом) планується 

опублікувати у спеціалізованому фаховому журналі «Клінічна інформатика і 
Телемедицина», ISSN 1812-7231 — офіційному Журналі Української Асоціації 
Комп’ютерна Медицина (DOI:10.31071/kit) або у вигляді тез. Оплата публікації – після 
формування випуску журналу. 

Учасники можуть взяти участь у дружній вечері (вартість 300 грн.). 
  
ПРИМІТКА. Усі витрати, пов’язані з перебуванням на конференції (проїзд, проживання, 
харчування тощо), оплачуються учасниками за власний рахунок або за рахунок сторони, 
що відряджає). 
  
Даний інформаційний лист є запрошенням до участі у конференції.  
  
Адреса Оргкомітету: 
Одеський національний медичний університет МОЗ України. 
65082, м. Одеса, 
Валіховський пров., 2. 
Тел. (050) 316-15-46. 
  
Координатор конференції: д.м.н., проф. Соколов Віктор Миколайович (тел.:+38 050-316-
15-46), danilsokolov@ukr.net  



                                             Додаток 1 
ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ: 

  
Прізвище, ім&apos;я, по-батькові:   
Місце роботи:   
Посада:   
Науковий ступінь, вчене звання:   
Форма участі: очна / заочна (обрати):   
Тема доповіді (вказати обов’язково):   
Замовлення готелю: так/ні (обрати):   
Якщо Вам потрібне офіційне запрошення на 
конференцію, вкажіть, будь ласка, адресу (поштову 
або електронну), на яку буде надіслано запрошення. 

  

Контактні дані: 
адреса,  
телефон,  
мобільний телефон (вказати обов’язково),  
e-mail (вказати обов’язково) 

  

  
ПРИМІТКА. У випадку, коли після надіслання реєстраційної форми виявиться, що 
Ваша участь в даній конференції, за тих чи інших обставин, є неможливою, прохання 
завчасно повідомити про це Оргкомітет! 

  
  

Додаток 2 
ВИМОГИ ДО оформленНЯ доПОВІДІ: 

  
• Обсяг – 1-2 повні сторінки формату А4; 
• Поля – 20 мм; абзацний відступ 10 мм. 
• Гарнітура: Times New Roman, розмір шрифту 12, інтервал між рядками – 

одинарний; 
• Анотація англійською мовою (до 6 рядків). 
• Текст рукопису має бути структурованим та містити усі основні частини, 

характерні для описання наукового дослідження: вступ 
(відображає актуальність, формулювання мети і задач дослідження); основна 
частина (виклад основного матеріалу дослідження з описанням ідеї, 
методу та обґрунтуванням отриманих наукових результатів); висновки 
(відображають результати дослідження, їх наукову новизну і практичну 
значущість, порівняння з світовими аналогами, перспективи), перелік посилань 
(до 5 джерел посилань). 

• Формули, символи, перемінні, які зустрічаються в тексті, повинні бути 
набрані як об’єкти Microsoft Equation. Висота формульних кеглів: змінна – 12 
пунктів, індекс – 8, над- і підіндекс – 8, основний (індексний) математичний 
символ – 10. 

• Рисунки і таблиці мають бути чіткими, компактними. Редактори: СorelDraw, 
Table Editor, Microsoft Excel, Visio. 

  
Порядок розміщення матеріалу: 

УДК 
НАЗВА ДОПОВІДІ (великими літерами, жирно, по центру рядка) 
Наступним рядком – прізвища, ініціали авторів по центру рядка. 



Наступним рядком – повне найменування організації по центру рядка. 
E-mail організації або авторів. 
Наступним рядком – анотація англійською мовою (до 6 рядків). 
Через рядок – з абзацу друкувати текст доповіді. 
Перелік посилань 

Додаток 3 
  

ЗРАЗОК 
УДК 004.621 

СИСТЕМИ ВИЯВЛЕННЯ МАЛОПОМІТНИХ БІОЛОГІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ 
І. І. Іванов, М. А. Сергєєв  

Одеський національний медичний університет МОЗ України 
E-mail: ivanov@khai.edu ; 

 The given work is devoted to the modern developments in the field of microwave devices used 
measuring etc. … (до 6 рядків). 
  
 Текст доповіді … 
  

Перелік посилань … 
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