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 cтрес та серцево-судинні хвороби 
 гострий інфаркт міокарда 

та питання реабілітації
 атеросклероз та ішемічна хвороба 

серця
 артеріальна гіпертензія
 інтервенційна кардіологія
 легенева гіпертензія
 кардіохірургія
 хвороби міокарда, ендокарда та 

перикарда
 аритмологія та електрофізіологія

 функціональна діагностика та 
ехокардіографія

 гостра та хронічна серцева 
недостатність

 метаболічний синдром
 дитяча кардіологія
 профілактична кардіологія
 експериментальна кардіологія 

та фундаментальні 
дослідження

 медико-соціальні аспекти 
кардіології

Форма участі 

Усна доповідь, доповідь на конкурсі молодих вчених, стендова доповідь, тези

Правила оформлення тез

1. Тези оформляються на 1 стор. (А4), шрифт Times New Roman, 12 пт,                       
через 1 інтервал. Мова українська, російська, англійська.

2. Структура тез: 
назва публікації (заголовними літерами, жирним шрифтом); прізвища та 
ініціали авторів; заклад,  в якому проводилося наукове дослідження, місто.

Основні науково�практичні напрямки Конгресу

Çàïðîøóºìî Âàñ âçÿòè ó÷àñòü ó XVI 
Íàö³îíàëüíîìó êîíãðåñ³ êàðä³îëîã³â Óêðà¿íè, 
ÿêèé â³äáóäåòüñÿ 23–25 âåðåñíÿ 2015 ðîêó. 

Öüîãîð³÷íîþ òåìîþ Êîíãðåñó áóäå ïðî-
áëåìà ñòðåñó òà ñåðöåâî-ñóäèííèõ çàõâîðþ-
âàíü. Ó ìåæàõ Êîíãðåñó ïðîõîäèòèìóòü  ïëå-
íàðí³ çàñ³äàííÿ, íà ÿêèõ áóäóòü ïðåäñòàâëåí³ 
äîïîâ³ä³ òà ëåêö³¿ â³äîìèõ â³ò÷èçíÿíèõ òà 
çàðóá³æíèõ â÷åíèõ, ïðîâåäåí³ ñåêö³éí³ çàñ³-
äàííÿ, ìàéñòåð-êëàñè, ñèìïîç³óìè, ñåì³íàðè, 
ï³ä ÷àñ ÿêèõ áóäóòü âèñâ³òëåí³ îñíîâí³ ïèòàííÿ 
ñó÷àñíî¿ êàðä³îëîã³¿.

Óæå ñòàëî äîáðîþ òðàäèö³ºþ ïðîâåäåííÿ Ñï³ëüíîãî çàñ³äàííÿ 
ªâðîïåéñüêîãî òîâàðèñòâà êàðä³îëîã³â òà Àñîö³àö³¿ êàðä³îëîã³â Óêðà¿íè, à 
òàêîæ V²II Óêðà¿íñüêî-Ôðàíöóçüêîãî ôîðóìó çà ó÷àñòþ ïðîâ³äíèõ êàðä³îëî-
ã³â Óêðà¿íè òà Ôðàíö³¿. 

Òðàäèö³éíî áóäå ïðîâåäåíèé êîíêóðñ ñòåíäîâèõ äîïîâ³äåé òà êîíêóðñ 
ìîëîäèõ â÷åíèõ, îðãàí³çîâàíà âèñòàâêà ñó÷àñíèõ ë³êàðñüêèõ çàñîá³â, âèðîá³â 
ìåäè÷íîãî ïðèçíà÷åííÿ ³ ñïåö³àë³çîâàíèõ âèäàíü.

Çàïðîøóºìî Âàñ äî àêòèâíî¿ ñï³âïðàö³ â îðãàí³çàö³¿ XVI Íàö³îíàëüíîãî  
êîíãðåñó êàðä³îëîã³â Óêðà¿íè. ×åêàºìî â³ä Âàñ ïðîïîçèö³é ó ôîðìóâàíí³ ïðî-
ãðàìè òà òåç äîïîâ³äåé íà àäðåñó îðãêîì³òåòó.

  

Äÿêóþ çà ï³äòðèìêó, ç ïîâàãîþ,
Ïðåçèäåíò Àñîö³àö³¿ êàðä³îëîã³â Óêðà¿íè
Äèðåêòîð ÄÓ «ÍÍÖ «²íñòèòóò êàðä³îëîã³¿ 
³ìåí³ àêàäåì³êà Ì.Ä. Ñòðàæåñêà» ÍÀÌÍÓ»
Àêàäåì³ê ÍÀÌÍ Óêðà¿íè, ïðîôåñîð                          Â.Ì. Êîâàëåíêî

Вельмишановний(а) колего!
Конгрес буде проходити 
в НСК «Олімпійський» 
(вул. Велика Васильківська, 55 – 
метро Олімпійська, Палац спорту)

Конгрес проводиться згідно з реєстраційним посвідченням № 394 УкрІНТІ від 
01.07.2014 р. щодо заходів, затверджених на 2015 р. МОЗ та НАМН України
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3. Текст тез повинен включати:
мету дослідження; методи дослідження; отримані висновки, результати
(усі абревіатури повинні мати розшифровку).

4. Тези  приймаються в електронному вигляді у форматі Word на електронну 
адресу org-vavilova@yandex.ru В одному файлі повинні міститися одні тези. 
Назва файлу, під яким буде збережена робота, оформляється так: прізвище, 
ініціали першого автора, назва населеного пункту, порядковий номер роботи.

Наприклад: ЗавгороднійВІДніпропетровськ1 для першої роботи і  
ЗавгороднійВІДніпропетровськ2 для другої роботи. Назва файлу задається 
українськими літерами без пропусків та розділових знаків.  

Увага! Разом з тезами обов’язково прислати в тому ж файлі інформацію 
про авторів (Назва тез, автори, заклад, місто, країна, поштова адреса, мобільний  
телефон). Необхідно вказати автора, уповноваженого контактувати з 
організаційним комітетом.

Обов’язково вказати чи бажаєте ви зробити стендову доповідь. 

Тези приймаються до 29 травня 2015 р. за електронною адресою: 
org-vavilova@yandex.ru (з приміткою – на XVI Національний конгрес 
кардіологів України – тези доповідей або стендова доповідь). 

До уваги авторів: усі медичні препарати, вказані в тексті, повинні мати не 
комерційну, а фармакопейну назву. 

Тези, які не відповідають вищевказаним умовам, будуть відхилені 
організаційним комітетом без узгодження з авторами.

Конкурс молодих вчених (усні доповіді) 

Тези усних доповідей для розгляду оргкомітетом подаються до 31.05.2015 р. з 
поміткою «На конкурс молодих вчених» XVI Національний конгрес 
кардіологів України. Тези  приймаються в електронному вигляді у форматі 
Word на електронну адресу org-vavilova@yandex.ru

Адреса оргкомітету: 03680, КиївA151, вул. Народного ополчення, 5 
ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМНУ» 
Оргкомітет XVI Національного конгресу кардіологів України

Тел. для довідок: 249A70A03
Факс: 249A70A03, 275A42A09    
Е-mail: stragh@bigmir.net  
Сайт: www.strazhesko.org.ua 


