
 

 

 

ШУКАЄМО ДОПОВІДАЧІВ! 

Ми шукаємо доповідачів, які готові поділитися своїми знаннями, вміннями, навичками та 

практичним досвідом під час роботи 15 З'їзду офтальмологів України, що проходитиме 

25-27 травня 2022 р. у м. Одеса. 

Ви є визнаним фахівцем у галузі офтальмології, ідейним лідером чи захопленим 

професіоналом та бажаєте поділитися своїм досвідом, поглядами та знаннями з колегами? 

Якщо так, то запрошуємо Вас подати заявку та стати одним із спікерів 15 З'їзду 

офтальмологів України, найбільшої офтальмологічної події України, яка відбувається 

один раз на чотири роки, починаючи з 1929 року. 

 

ЯКІ ПЕРЕВАГИ ДАЄ УЧАСТЬ У ЯКОСТІ ДОПОВІДАЧА? 

• Ви матимете можливість заявити про себе в міжнародній офтальмологічній спільноті, 

оскільки З'їзд є офіційним заходом Товариства офтальмологів України, членом ICO 

(International Council of Ophthalmology). 

• Ми розповімо про вас у програмі конференції та на нашому сайті. 

• Ви зможете поповнити своє резюме виступом на міжнародному конгресі та отримати 30 

балів БМР за усну доповідь 

• Ви отримаєте можливість відвідати одну з найкращих конференцій з офтальмології в 

країні та отримати Безкоштовну реєстрацію доповідача. (Зверніть увагу, що оповідачі 

самостійно оплачують проїзд, проживання у готелі та інші витрати, пов'язані з участю у 

заході). 

 

ЯКІ ТЕМИ Я МАЮ ПРЕДСТАВИТИ? 

Ваша доповідь має стосуватися однієї з нижчеперелічених тем:  

Катаракта, Глаукома, Патологія рогівки, Запальні захворювання очей, 

Вітреоретинальна хірургія, Діабетичні ураження органа зору, Травма ока, Опіки очей, 

Реконструктивна хірургія, Дитяча офтальмологія, Аномалія рефракції, Патологія 

бінокулярного зору, Офтальмоонкологія, Інновації в офтальмології, Менеджмент в 

офтальмології, Фармакологія і тканинна терапія, Суміжні дисципліни, Випадки з 

практики 



 

ЯКИХ ТЕМ МЕНІ СЛІД УНИКАТИ? 

Учасники конференції явно не хочуть чути комерційних доповідей, тому Ваша 

презентація не повинна містити рекламу продукту чи послуги 

 

ЩО МИ ШУКАЄМО? 

• Більше, ніж просто теорія – доповідач ділиться практичним досвідом, прикладами з 

реального життя та тематичними дослідженнями 

• Послідовна презентація, що викликає інтерес, з високоякісними презентаційними 

матеріалами та супровідною документацією (тези, заява про конфлікт інтересів) 

• Значний досвід та експертні знання у запропонованій темі, глибокі знання змісту, досвід 

та захопленість 

• Здатність сприяти спілкуванню, дискусії під час доповіді 

• Перевірені, динамічні навички презентації та досвід виступів перед великою аудиторією 

• Зміст, який є актуальним для керівників та менеджерів і торкається найбільш актуальних 

питань, що стосуються передової практики, процесів, інфраструктури та управління 

персоналом 

• Свіжий, своєчасний контент, який не просуває та не підтримує конкретний 

продукт/послугу 

 

ЗАЯВКА ПОВИННА ВКЛЮЧАТИ 

• Контактна інформація: ПІБ, посада, місце роботи, email, телефон, місто, країна 

• Назва презентації 

• Коротке резюме (до 200 слів) 

• Оптимальний час презентації (не забудьте залишити час для дискусії). Остаточний час 

доповіді визначається оргкомітетом. 

• Коротка біографія (наукові досягнення та інтереси) та фото доповідача 

Якщо у Вас є чим поділитися, тоді не варто чекати – подайте свою заявку вже сьогодні. 

Усі заявки розглядатимуться науковим комітетом з’їзду. Критеріями відбору є 

актуальність, новизна, наукова та практична значимість теми, наукова та 

методична спроможність роботи.  

Якщо ви зацікавлені в участі, ви можете подати свою пропозицію онлайн з цього моменту 

до 1 січня 2022 року. 

ПОДАТИ ЗАЯВКУ 

Для отримання детальнішої інформації, будь ласка, зв’яжіться з нами за електронною 

поштою filatovinstitut@ukr.net 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeqAFpvfrQZQMAqIVOov14hXjW-UpQfRANGbmkSQQ50ywLrQA/viewform

