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ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Ректорат Запорізького державного медичного університету запрошує Вас прийняти участь у
Всеукраїнській науково-практичній конференції «Актуальні питання сучасної медицини і
фармації» (до 50-річчя заснування ЗДМУ)», яка відбудеться 17-18 травня 2018 р. в
Запорізькому державному медичному університеті. Конференція включена до Реєстру зʼїздів,
конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій 2018 року (№125), посвідчення Укр
ІНТЕІ № 74 від 20.02.2018 року.

ПРОГРАМНІ ПИТАНЯЯ КОНФЕРЕНЦІЇ:
 Здобутки фундаментальних медико-біологічних досліджень – в практику охорони здоровʼя.
 Актуальні проблеми сучасної клінічної медицини.
 Від органічного синтезу та пошуку рослинної сировини – до створення нових лікарських
препаратів.
Мова конференції: українська, англійська, російська. Матеріали конференції будуть опубліковані в
збірнику «Сучасні аспекти медицини і фармації» (до 50-річчя заснування ЗДМУ)» ISSN 2522-1116.

Інструкція по оформленню публікації
Тези (до 3 сторінок) включають вступ, мету дослідження, матеріал і методи, отримані результати і
висновки (заключення). Тези повинні містити результати власних досліджень
Спочатку тез симетрично центру аркуша друкується назва роботи (жирним шрифтом, заголовними
літерами), через 1,5 інтервали - прізвище і ініціали авторів симетрично центру аркуша; нижче, через 1,5
інтервали, посередині - повна назва установи, нижче через 1,5 інтервали друкується текст тез (Times New
Roman, 14 пт, через 1,5 інтервали, поля – по 2 см з усіх сторін).
Вартість публікації 1 сторінки тез складає 79 грн.

Кошти на публікацію переводяться до 10 квітня. 2018 року за реквізитами:
ОДЕРЖУВАЧ: Запорізький державний медичний університет
КОД ЄДРПОУ 02010741
РАХУНОК №: 31256264203552
БАНК одержувача: Держказначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Призначення платежу: Тези конференції від Прізвище І.Б. першого автора.
Крім тез, заповнюється РЕЄСТРАЦІЙНА ФОРМА (дивись на окремому аркуші)
Електронний варіант тез, реєстраційна форма, а також скан-копія чека про сплату
публікації с прізвищем першого автора надсилається до 10 квітня 2018 року на е-mail:
shishko.zsmu@gmail.com, а оригінал тез та супровідний лист на бланку установи надсилаються
за адресою: пр. Маяковського, 26, Запорізький державний медичний університет, науковий
відділ, м. Запоріжжя, 69035.
Програма конференції, інформація щодо умов та вартості проживання будуть
надіслані другим інформаційним листои до 20 квітня 2018 року
ОРГКОМІТЕТ
Телефон для довідок (061) 224-64-70; Телефакс (061) 224-64-70
e-mail: nauka@ zsmu.zp.ua

РЕЄСТРАЦІЙНА ФОРМА
П.І.Б. першого автора роботи (доповідача)
Місце роботи (назва установи)
Підрозділ (кафедра)
Посада
Науковий ступінь

Вчене звання

Адреса установи: Країна

Поштовий індекс

Місто
Контактний телефон

Вулиця, будинок
Е-mail

Форма участі (потрібне виділити):
o усна доповідь і публікація тез
o тільки публікація тез
Назва тез доповіді

Відомості про співавторів (ПІБ, місце роботи, посада, науковий ступінь, вчене звання)

Чи потрібне Вам бронювання готелю?
o так
o ні

Дата

