
 

Міністерство охорони здоров`я України 
Запорізький державний медичний університет 

НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ СТУДЕНТІВ ЗДМУ  
«ДОСЯГНЕННЯ СУЧАСНОЇ МЕДИЧНОЇ ТА ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ НАУКИ – 2020» 

ЗА ПІДСУМКАМИ РОБОТИ У НАУКОВИХ ГУРТКАХ КАФЕДР ЗДМУ 
on-line 

15 грудня 2020 р., м. Запоріжжя 
 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

Ректорат, Координаційна рада з наукової роботи студентів, Наукове товариство молодих 

вчених та студентів, Студентська рада Запорізького державного медичного університету 

запрошують Вас прийняти участь у науковій  конференції студентів ЗДМУ 

«ДОСЯГНЕННЯ СУЧАСНОЇ МЕДИЧНОЇ ТА ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ НАУКИ – 2020» за 

підсумками роботи у наукових гуртках кафедр ЗДМУ (on-line), яка відбудеться 15 

грудня 2020 р. в Запорізькому державному медичному університеті.  

 

Секції конференції: 

• Терапевтичні дисципліни; 

• Педіатрія; 

• Хірургічні дисципліни; 

• Медико-біологічні науки; 

• Фармація; 

• Сучасні методи лабораторної та інструментальної діагностики; 

• Гуманітарні, біоетичні та юридичні аспекти медицини та фармації; 

• Стоматологія; 

• Фізична терапія, ерготерапія. 

 

 

Форма участі у конференції: усна доповідь on-line на базі платформи MS Teams з 

публікацією тез у електронному збірнику матеріалів конференції. 

  

 

І Н С Т Р У К Ц І Я  П О  О Ф О Р М Л Е Н Н Ю  П У Б Л І К А Ц І Й  

Публікація тез: 

Тези повинні бути набрані в редакторі Microsoft Word формату «doc», «docx» або 

«rtf» українською, російською чи англійською мовами. 



Шрифт Times New Roman, розмір 12. Міжрядковий інтервал 1,5; абзацний відступ 

1,25; поля: ліве 3 см, праве 1 см, верхнє та нижнє 2 см; вирівнювання – по ширині. 

Посилань на літературу не потрібно. 

Структура тез: 

- Назва роботи прописними літерами; 

- Прізвище та ініціали автора, факультет, курс (вирівнювання по центру); 

- Адреса електронної пошти, MS Teams ID; 

- Науковий керівник; 

- Назва кафедри; 

- Основний текст (вирівнювання по ширині) Обсяг основного тексту не повинен 

перевищувати 1 сторінку друкованого тексту (1800 символів). 

Текст тез повинен включати: мету дослідження, матеріали та методи, отримані 

результати, висновки. 

- Назва файлу повинна відповідати прізвищу автора 

 

Публікація тез безкоштовна. 

 

Для участі в конференції до 7 грудня 2020 року до Оргкомітету на електронну 

пошту надсилаються: електронний варіант тез та скан-копія тез за підписом 

завідуючого кафедри; за адресою: 

 

conf.zsmu.20@gmail.com 

 

Програма конференції буде опублікована на сайті Запорізького державного 

медичного університету. За матеріалами роботи конференції буде видано збірник тез 

доповідей, який додатково буде завантажено на сайті ЗДМУ у розділі «Щорічні науково-

практичні конференції.  

 

 

Телефони для довідок +38 (097) 676-13-52 Абросімов Юрій Юрійович 

e-mail: conf.zsmu.20@gmail.com 

 

 

 

 

 

З повагою, оргкомітет 

 


