
Шановні колеги! Запрошуємо Вас на V Міжнародну науково-

практичну конференцію студентів та молодих вчених «АКТУАЛЬНІ 

ПИТАННЯ ТЕОРЕТИЧНОЇ ТА КЛІНІЧНОЇ МЕДИЦИНИ», що 

відбудеться 20-21 квітня в Медичному інституті Сумського 

Державного університету. 

Реєстрація проводиться до 20 березня 2017 року. Мови конференції:  
українська, російська, англійська 

Реєстрація та подача тез безкоштовна!  Кращі роботи будуть 
опубліковані в журналі «Журнал клінічних та експериментальних медичних 

досліджень». 

Форму реєстрації можна завантажити за посиланням: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejB6DE1phK0Bd4o8SLw6vtKPGZmN
0J1NyRR4yIGG-w7xm1Fw/viewform 

Тези та постери надсилайте на поштові адреси, що наведені нижче, 
згідно обраним секціям, можлива участь в декількох секціях. 

1. Експериментальна медицина  (анатомія, ОХТА, гістологія, ембріологія) - 
experimentalmedicine1@gmail.com  

2. Експериментальна медицина 2 (мікробіологія, гігієна и екологія, біофизика, 
біохімія, фармакологія) - experimentalmedicine2@gmail.com 

3. Соціальна медицина, економіка охорони здоров'я, історія медицини - 
publicpublicmedicine@gmail.com 

4. Патоморфологія, судова медицина - pathologicalpathology@gmail.com 

5. Внутрішня медицина (терапія, кардіологія, 
гастроентерологія,ендокринологія, дерматологія) - 
therapy.internalmedicine@gmail.com 

6. Неврологія, психіатрія, медична психологія, сексологія -
neurologypsychiatrysumdu@gmail.com  

7. Хірургія (хірургія,ортопедія, урологія,нейрохірургія, онкологія, ЛОР-
хвороби) - surgerysumdu@gmail.com  

8. Акушерство та гінекологія - obstetricshynecology@gmail.com  

9. Педіатрія - pediatricssumdu@gmail.com  



10. Молекулярно-генетичні основи патологічних станів, патофизиология - 
moleculargeneticsumdu@gmail.com  

11. Інфекційні хвороби - infectiousdiseasessumdu@gmail.com 

12. Стоматологія - stomatologysumdu@gmail.com  

13. Спортивна медицина, фізреабілітація - sportsmedicinesundu@gmail.com 

 

ВИМОГИ ДО ТЕЗ: нова актуальна інформація про питання сучасної 
теоретичної або клінічної медицини; робота не повинна бути раніше 
опублікована або відправлена для публікації в інші видання. Робота повинна 
містити: мету і завдання дослідження, методи та їх застосування, основні 
результати. 

В роботі виключаються таблиці, графіки або малюнки, список 
використаної літератури, об'єм роботи не повинен перевищувати 2000 знаків, 
подавати у текстовому редакторі MS WORD, формат А4, шрифт Times New 
Roman 12 кегль, міжстроковий інтервал 1,0; поля: верхнє, нижнє, ліве, праве -
2,0. 

Структура тез 

1. Назва роботи - великими літерами симетрично до тексту; 

2. Прізвище та ініціали авторів роботи; 

3. ПІБ наукового керівника - якщо необхідно; 

4. Назва установи, організації, кафедри на якій було проведено 
дослідження. 

5. Текст роботи. 

На всіх учасників чекає  знайомство з науковою базою інституту , 
доповіді видатних вчених , майстер-класи. Студенти з інших міст та 

іноземні учасники будуть забезпечені гуртожитками та харчуванням. 
Оплата за кошти сторони, що відряджає науковця. 

Розважальна програма включатиме екскурсію містом, яку 
проводитиме відомий краєзнавець м. Суми та музичний концерт від 
молодих талановитих сумських гуртів. Автори кращих робіт будуть 
нагороджені цінними подарунками. Чекатимемо Ваших заявок та 

подальшу участь в роботі конференції. 


