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ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 
Ректорат, Рада молодих вчених та Рада студентського наукового товариства 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 2014», яка відбудеться  
15-16 травня 2014 р. в Запорізькому державному медичному університеті (згідно 
Реєстру з’їздів і конференцій Укрмедпатентінформу на 2014 рік).  

 

Програмні питання конференції: 
акушерство та гінекологія нормальна та патологічна фізіологія 

анестезіологія та реаніматологія онкологія 
внутрішня медицина та ендокринологія офтальмологія та 

оториноларингологія 
соціальна медицина та гігієна педіатрія 

дерматовенерологія та косметологія стоматологія 
медична хімія травматологія 

інфекційні хвороби, імунологія та 
мікробіологія 

хірургія 

неврологія, нейрохірургія та психіатрія фармакологія (експериментальна та 
клінічна) 

нормальна та патологічна морфологія фармація 
спортивна медицина, валеологія та реабілітація 

 

Орієнтовна програма конференції: 
14 травня – заїзд учасників конференції 
15 травня – реєстрація учасників та урочисте відкриття конференції. Секційні засідання. 
Культурна програма. 
16 травня – пленарне засідання, закриття конференції.  
Учасники конференції після пленарного засідання отримують сертифікат учасника, а автори 

тез- збірник тез Всеукраїнської науково-практичній конференції молодих вчених і студентів з 
міжнародною участю «Сучасні аспекти медицини та фармації - 2014». 
  
 



Реєстраційний внесок для учасників конференції становить орієнтовно 150 гривень 
(у вартість включається проживання у профілакторію ЗДМУ, 3 доби; матеріали 
конференції, культурна програма).  

За додаткову оплату (орієнтовно 200 гривень) можливо поселення до санаторію-
профілакторію на території о. Хортиця. 

 
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: обсяг – 1 друкований лист A4; шрифт – Times New Roman, розмір 14; 
полуторний міжрядковий інтервал.  

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. 
Вартість тез – 60 грн. 
Кошти на публікацію тез переводяться до 18 квітня 2014 року за реквізитами: 
МФО 300023 
ОКПО 00039019 
Транзиторний рахунок 29248150000006 
Назва банку: Акціонерно-комерційний банк соціального розвитку «Укрсоцбанк» 
! В призначенні платежу вказати: для поповнення СКР № 26255321012066 Павлов 

Сергій Васильович 
УВАГА! Для поповнення рахунку необхідно мати оригінал паспорту 

Для участі в конференції до 18 квітня 2014 року до Оргкомітету на 
електронну пошту надсилається: анкета учасника конференції (додаток 1), 
електронний варіант тези та відсканований чек оплати тез за адресою: 

 

conf2014zsmu@gmail.com 
Прохання для бажаючих прийняти участь у конференції до 12 травня  

повідомити оргомітет за телефонами, що приведені нижче,  
або за електронною адресою про дату та час приїзду 

 
 
 

Телефони для довідок +38 (097) 797-08-84 Павлов Сергій Васильович 
Телефакс. +38 (0612) 224-64-70. 

З повагою, оргкомітет 



Додаток 1 
АНКЕТА УЧАСНИКА 

Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і студентів з 
міжнародною участю  

«СУЧАСНІ АСПЕКТИ МЕДИЦИНИ ТА ФАРМАЦІЇ - 2014» 
 
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   

Чи потрібне забезпечення житлом: 

       так       ні 

Адреса учасника:____________________________________________________________ 

Контактний телефон з кодом міста:__________________________________________ 

 

E-mail:__________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 


