
 

Міністерство охорони здоров`я України 
Запорізький державний медичний університет 

82 ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ ТА СТУДЕНТІВ З 

МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СУЧАСНОЇ МЕДИЦИНИ ТА ФАРМАЦІЇ - 2022» 
ON-LINE 

17 ТРАВНЯ 2022 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 82 
Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих вчених та студентів з 

міжнародною участю «Актуальні питання сучасної медицини та фармації - 2022», яка 
відбудеться 17 травня 2022 року (on-line) в Запорізькому державному медичному 

університеті (Конференція входить до Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково -
практичних конференцій, які проводитимуться у 2022 році). 

Матеріали Конференції будуть опубліковані у збірнику тез. On-line зустріч з 
учасниками відбудеться у форматі пленарного засідання з обраними доповідями. 
 

Секції конференції: 
 

 Клінічна медицина; 

 Фармація; 

 Теоретична медицина; 

 Фізична терапія, ерготерапія, спортивна медицина, ерготерапія;  

 Гуманітарні, біоетичні і правові аспекти медицини та фармації; 

 Стоматологія; 

 Лабораторна діагностика. 

 
Форми участі у конференції: 

- публікація тез (реєстрація обов’язкова); 
- слухач на пленарному засіданні (реєстрація не потрібна, посилання  буде доступне 

на сайті ЗДМУ https://zsmu.edu.ua/). 
 

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 або англійською мовами. 

https://zsmu.edu.ua/


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, напівжирний шрифт); 
- Прізвище та ініціали автора (-ів) (виключно молоді вчені та/або студенти); 

- Науковий керівник (не є співавтором тез); 
- Назва кафедри; 

- Повна назва установи; 
- Основний текст (вирівнювання по ширині). Обсяг основного тексту не повинен 

перевищувати 1 сторінку друкованого тексту (1800 символів). 

 
Зразок: 

НАЗВА РОБОТИ 

Автор І.П., Співавтор І.П. 

Науковий керівник: проф. Петренко І.П. 
Кафедра урології 

Запорізький державний медичний університет 

Текст тез, текст тез, текст тез … 

 

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

результати, висновки. 
!!! Назва файлу повинна відповідати прізвищу автора !!! 

 
Орієнтовна програма конференції: 

17 травня   10.00-10.30 – відкриття конференції. 

10.30-12.00 – пленарне засідання. 
 

 
Публікація тез безкоштовна. 

 

Для участі в конференції з публікацією тез до 15 травня 2022 року необхідно 

зареєструватися та приєднати файл з електронним варіантом тез (doc, docx або rtf) за 
посиланням: 

https://forms.gle/yRzoYHgZe2FM64CRA   
 

Збірник тез доповідей конференції буде опублікований на сайті Запорізького державного 
медичного університету на сторінці Координаційної ради з наукової роботи студентів ЗДМУ 

(http://zsmu.edu.ua/p_1507.html), а також додатково завантажений на сайті ЗДМУ у розділі «Щорічні 
науково-практичні конференції» (http://zsmu.edu.ua/p_1512.html). 

 
Телефони для довідок: 

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

+ 38 (095) 577-91-38 Єложенко Іван Леонідович 
+38 (096) 472-62-50 Попазова Олена Олександрівна 

e-mail: zsmu.conference@gmail.com 
 

З повагою, оргкомітет 

https://forms.gle/yRzoYHgZe2FM64CRA
http://zsmu.edu.ua/p_1507.html
http://zsmu.edu.ua/p_1512.html

