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

«СУЧАСНІ АСПЕКТИ МЕДИЦИНИ ТА ФАРМАЦІЇ - 2016»
12-13 травня 2016 р., м. Запоріжжя
ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Ректорат, Рада молодих вчених та Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів
та молодих вчених Запорізького державного медичного університету запрошують Вас
прийняти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих вчених і
студентів з міжнародною участю «Сучасні аспекти медицини та фармації - 2016», яка
відбудеться 12-13 травня 2016 р. в Запорізькому державному медичному університеті.
Програмні питання конференції:
акушерство та гінекологія
нормальна та патологічна фізіологія
анестезіологія та реаніматологія
онкологія
внутрішня медицина
офтальмологія та
та ендокринологія
оториноларингологія
соціальна медицина та гігієна
педіатрія
дерматовенерологія та косметологія
стоматологія
медична хімія
травматологія
інфекційні хвороби, імунологія та
фармакологія (експериментальна та
мікробіологія
клінічна)
неврологія, нейрохірургія та психіатрія
хірургія
нормальна та патологічна морфологія
фармація
спортивна медицина, валеологія та реабілітація
Інструкція по оформленню публікацій
Публікація тез: обсяг – 1-3 друкованих сторінки A4; шрифт – Times New Roman, кегль 14;
полуторний міжрядковий інтервал, відступи з усіх боків 2 см.
Структура тез:
- Назва роботи прописними літерами
- П.І.Б. авторів
- Науковий керівник.
- Повна назва закладу.
- Назва кафедри.
- Текст тез (українська, російська або англійська мови).

Текст тез повинен включати: мету дослідження, матеріали та методи, отримані результати,
висновки. Використання таблиць та ілюстрацій не дозволяється!

Оргкомітет конференції залишає за собою право на виправлення граматичних,
синтаксичних та стилістичних помилок, форматування тексту. Відповідальність за
якість інформації, що видається в збірці тез конференції, повністю лежить на
авторах тез.
Вартість публікації тез для студентів та співробітників ЗДМУ
75 грн за одну сторінку
Кошти на публікацію тез переводяться до 20 квітня 2016 року на картковий рахунок
ПриватБанку 4149 4378 5058 5561, отримувач Кузьо Назар Володимирович. Ви маєте
змогу перевести кошти за допомогою терміналів самообслуговування або у відділенні
ПриватБанку, або скористуватися сервісом Приват24.
Для участі в конференції до 20 квітня 2016 року потрібно пройти реєстрацію за
посиланням:

http://1drv.ms/1SFUGi5
Учасники конференції, які не пройшли реєстрацію за формою, не матимуть змогу
друкувати свої роботи та виступити з доповіддю!
Після проходження реєстрації до оргкомітету надсилаються:
Електронний варіант тез;
1)
Скан-копія або фотографія чеку оплати тез або квитанції з Приват24;
2)
Скан-копія або фотографія першої сторінки друкованого варіанту тез з надписом
3)
"До друку", підписаним завідуючим кафедрою.
Непідписані тези видаватися не будуть!
Усі необхідні матеріали надсилати за адресою:

SSSPDY.ZSMU@outlook.com
В полі "тема" електронного листа вказати: "На конференцію травень 2016"
Від кафедри приймається не більш ніж 7 доповідей.
Якщо доповідей більше – можлива участь у формі стендової доповіді
(позначається при реєстрації окремо).
В разі невиконання умов участі у конференції сплачені кошти
НЕ ПОВЕРТАЮТЬСЯ!
Телефони для довідок:
+38 (066) 849-28-79, +38 (068) 450-28-69 - Кузьо Назар Володимирович, асистент
кафедри патологічної фізіології
+38 (0612) 34-35-61 - Іваненко Тарас Васильович, к.мед.н., старший викладач
кафедри патологічної фізіології

З повагою, оргкомітет.

