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 ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ  
ТА СТУДЕНТІВ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ, 

ПРИСВЯЧЕНА ДНЮ НАУКИ 
«СУЧАСНІ АСПЕКТИ МЕДИЦИНИ ТА ФАРМАЦІЇ – 2021» 

on-line 
15-16 квітня 2021 р., м. Запоріжжя 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

Ректорат, Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених, 

Координаційна рада з наукової роботи студентів, Студентська рада Запорізького 

державного медичного університету запрошують Вас прийняти участь у Всеукраїнській 

науково-практичній конференції молодих вчених та студентів з міжнародною участю 

«Сучасні аспекти медицини та фармації – 2021», яка відбудеться 15-16 квітня 2021 

року (on-line) в Запорізькому державному медичному університеті (посвідчення Укр 

ІНТЕІ № 163 від 12.02.2021). 

Секції конференції: 
 

• Внутрішня медицина; 

• Неврологія, психіатрія, медична психологія; 

• Інфекційні хвороби, фтизіатрія, мікробіологія; 

•  Урологія, дерматовенерологія; 

• Педіатрія;  

• Репродуктивне здоров’я, акушерство та гінекологія; 

• Анестезіологія, хірургія, травматологія; 

• Онкологія; 

• Травматологія, ортопедія та спортивна травма; 

• Нормальна і патологічна фізіологія; 

•  Патологічна анатомія та судова медицина ; 

• Медична біологія, біохімія, анатомія, гістологія; 

• Фундаментальна та клінічна фармакологія; 

•  Синтез біологічно активних речовин. Розробка та створення ЛЗ ; 

• Аналітична, фармацевтична хімія, стандартизація ЛЗ; 

• Технологія ліків;  

• Організація медицини та фармації, фармацевтичний та медичний менеджмент; 

• Ботаніка, фармакогнозія, фітохімія; 

• Сучасні методи лабораторної та інструментальної діагностики; 

• Гуманітарні, біоетичні і правові аспекти медицини та фармації; 



• Стоматологія; 

• Фізична терапія, ерготерапія, спортивна медицина; 

• Медична і фармацевтична інформатика, медичний інжиніринг. 

 

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 (вирівнювання по центру); 

- Прізвище та ініціали автора (-ів); 

- Науковий керівник; 

- Назва кафедри; 

- Повна назва установи; 

- 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 !!! 

 
Орієнтовна програма конференції: 

15 квітня  14.00-14.30 – відкриття конференції. 

14.30-17.00 – робота відповідних секційних засідань. 

15.00-17.00 – проведення майстер-класів та науково-практичних семінарів 

16 квітня  14.00-16.00  - пленарне засідання, закриття конференції. 

 

Публікація тез безкоштовна. 

 

Для участі в конференції до 9 квітня 2021 року до Оргкомітету на електронну 

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

завідуючого кафедри, а також електронна анкета учасника (Додаток 1) за адресою: 

zsmu.conference@gmail.com 

Програма конференції та збірник тез доповідей конференції будуть опубліковані на 

сайті Запорізького державного медичного університету на сторінці Координаційної ради 

з наукової роботи студентів ЗДМУ (http://zsmu.edu.ua/p_1507.html). Програма та збірник 

також будуть додатково завантажені на сайті ЗДМУ у розділі «Щорічні науково-

практичні конференції». 

Телефони для довідок: 

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

e-mail: zsmu.conference@gmail.com 

 

З повагою, оргкомітет 

mailto:zsmu.conference@gmail.com
http://zsmu.edu.ua/p_1507.html


 

 

Додаток 1 
АНКЕТА УЧАСНИКА 

Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та студентів з 

міжнародною участю  

«СУЧАСНІ АСПЕКТИ МЕДИЦИНИ ТА ФАРМАЦІЇ – 2021» 
 

Прізвище, ім’я, по-батькові автора, співавторів, учасника 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Прізвище, ім’я, по-батькові, посада наукового керівника:__________________________ 

Повна назва навчального закладу_______________________________________________ 

Посада, кафедра (для молодих вчених)___________________________________________ 

Курс, факультет (для студентів)_______________________________________________ 

Обрана секція:_______________________________________________________________ 

Назва доповіді:_______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Форма участі:     усна доповідь з публікацією тез         

    публікація тез   

 

Контактний телефон:__________________________________________ 

!!! MS Teams ID (у форматі name@zsmu.edu.ua): _________________ 

E-mail:__________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


