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КРОК 1: ПРОВЕДІТЬ 
ДОСЛІДЖЕННЯ!

• Специфіка

• Розмір

Особливості конференції

• Визначте цільову аудиторію на конференції

Аудиторія

• Максимальний розмір

• Вимоги до форматування

Вимоги до тез



СТРУКТУРА ТЕЗ

“5 років досліджень 15 словами”Назва
• Це повинно привернути увагу вашої аудиторії 

Відмітьте своїх співавторівАвтори

• Визначте всіх учасників дослідження, яких треба представити

Загальний вступ і короткий виклад даної проблемиВступ
• Коротка частина про попередні дослідження та завдання, які має вирішити ваше дослідження

Про що піде мова у 80% вашої роботиДослідження та аналіз
• Коротко викладіть основні дані, а не описуйте результати досліджень

Загальна картинаВисновки

• Поясніть, як це дослідження вплине на майбутнє або який вплив воно буде мати на міжнародну аудиторію



ПРИКЛАД НАЗВИ

Слабка назва: Характеристика AmrZ синьогнійної палички 

Слабка назва: Роль AmrZ синьогнійної палички у вірулентності

Актуальна назва: ДНК-зв'язуюча активність AmrZ, що потрібна для патогенезу при 
моделюванні гострої  мишачої інфекції

Скористайтеся назвою не для того, щоб просто передавати зміст, а для того, щоб зацікавити аудиторію!

Назви, які містять загальний підсумок, спонукають аудиторію прочитати тези повністю



ПРИКЛАДИ НАЗВ
Ось декілька прикладів з минулорічного наукового симпозіуму! 

“Підвищення ефективності 
антибіотикотерапії у хворих з 

діабетичною стопою”

“Молекулярно-генетичний
аналіз вірусів грипу A (H1N1) 

pdm09 для прогнозування
майбутніх епідемій”

“Методи силікотоксикології
для вирішення нормативних
та наукових вимог в рамках 
гармонізації законодавства

України та ЄС щодо
ендокринних порушень”



АВТОРИ
Порядок авторів відображає внесок авторів від найбільшого до найменшого, закінчуючи головним 
дослідником.

Менший внесок

Доповідач Співавтор Головний дослідник

Значний внесок
Значний 
внесок

Внесок

Порядок 
авторів

Співавтор Співавтор Співавтор



ВСТУП

Повинен містити інформацію, яка дозволить аудиторії зрозуміти, яку 
проблему ви намагаєтеся вирішити і чому ви намагаєтеся її вирішити

Основна проблема – Зазвичай включає вплив на людей, тварин чи на 
довкілля

Додаткова проблема – Специфічне спрямування вашої роботи

Ви повинні знати своїх слухачів!! Вони визначають рівень деталізації!



ПРИКЛАД ВСТУПУ

Чи впливає AmrZ на захворювання?

AmrZ регулює фактори вірулентності шляхом зв'язування ДНК

Синьогнійна паличка викликає захворювання за допомогою чинників вірулентності

Синьогнійна паличка - це умовно-патогенний мікроорганізм



ДОСЛІДЖЕННЯ ТА АНАЛІЗ

Представлення результатів значно відрізняється залежно від галузі

• На деяких конференціях у тезах можна використовувати діаграми і таблиці

• Тези минулих років можуть слугувати шаблоном при написанні ваших тез

Методи у тезах, зазвичай, не виділяються окремим розділом

• Вони, зазвичай, включені в текст (якщо є потреба)

• Якщо вони включені, описується процес

Зосередьтеся на цільовій аудиторії

• Опишіть хід дослідження, розповідаючи про його результати

• Закінчення розповіді повинно бути схожим на назву ваших тез

Це хороший матеріал! 



ВИСНОВКИ

У висновках вказується, як представлена робота може бути використана для 
вирішення основної проблеми

Висновки нагадують новій аудиторії про потенційний вплив на дослідження

Ця частина інколи може включати наступні кроки

Покажіть, наскільки важливі ваші дані для переходу до наступного кроку!

Висновки це не повторний огляд роботи чи короткий її виклад, це спосіб показати, як ваше 
дослідження може бути використане. 



ПРИКЛАДИ ВИСНОВКІВ

“Поява нових серотипів в Україні підвищує важливість постійного моніторингу вірусів
циркулюючого інфекційного бронхіту (IБ) для забезпечення кращої оптимізації стратегій та 
графіків щеплень ".

"Вивчення особливостей епідеміологічного процесу гепатиту С на регіональному рівні
забезпечує стратегічну інформацію для відповідних заходів для усунення вірусних гепатитів як 
загрози для здоров'я населення до 2030 року".

"Впровадження програмного забезпечення WHONET в практику діяльності центру дає
можливість призначати антибіотики ... тим самим підвищуючи ефективність медичної допомоги
через зменшення витрат на придбання ліків, лікування ускладнень та скорочення терміну
перебування в лікарні".

Ось декілька прикладів з минулорічного симпозіуму! 



ПУНКТИ, ЯКІ ПОТРІБНО
ПЕРЕВІРИТИ ДВІЧІ

Кількість слів Цілісність
Визначення 
скорочень

Курсив у 
латинських 

назвах

Перевірка 
орфографії

Вичитування 
на 

зрозумілість



СТВОРІТЬ СВОЇ ТЕЗИ!

Зацікавте аудиторію кінцевим висновкомНазва

Відзначте своїх співавторівАвтори

Розкажіть вашій аудиторії про проблемуВступ

Розкажіть аудиторії, що показують результати дослідженняДослідження і аналіз

Помістіть свої дані у загальну картинкуВисновки



ЯКІ У ВАС ВИНИКЛИ ПИТАННЯ?


