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МЕДИЧНИЙ ІНСТИТУТ 

 

 

 

Вельмишановні колеги! 

 

Медичний інститут Сумського державного університету запрошує Вас 

прийняти участь у роботі ІІ Міжнародної науково-практичної конференції 

студентів та молодих вчених: 

 

«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТЕОРЕТИЧНОЇ ТА КЛІНІЧНОЇ 

МЕДИЦИНИ» 

 

яка відбудеться 16-18 квітня 2014 року.  

 Мета конференції – створити платформу для висвітлення досягнень 

студентів та молодих вчених в галузі медико-біологічних наук та для обміну 

досвідом і пошуку партнерів для проведення спільних наукових досліджень. 

 Наука не сприймає кордонів та мовних перепон і лише у спілкуванні 

можуть народитися нові ідеї, які лише Ви в змозі втілити у життя. 

  

 Оргкомітет конференції прикладе максимальних зусиль для створення 

комфортних умов, що нададуть можливість поділитись своїми науковими 

здобутками та отримати нові знання та навички.      

 

 

 

 

 

 

 

 

«Необъятную сферу наук я себе представляю как широкое поле, одни части 

которого темны, а другие освещены. Наши труды имеют своей целью или 

расширить границы освещенных мест, или приумножить на поле источники 

света. Одно свойственно творческому гению, другое — проницательному 

уму, вносящему улучшения.» 

Дидро Д. 

 

  

 

 

http://www.wisdoms.ru/169.html
http://www.wisdoms.ru/avt/b82.html


ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 

 

 

 

Місце проведення конференції – м. Суми, Сумський державний університет 

Час проведення конференції - 16-18 квітня 2014 року 

Робочі мови конференції – українська, російська, англійська 

Форма участі: 

- публікація тез, 

- публікація тез та доповідь (усна чи стендова), 

- вільний слухач. 

 

 

 Секції конференції: 
 Експериментальна медицина (морфологія, анатомія, гістологія, 

ембріологія, патофізіологія, мікробіологія, біофізика, біохімія, 

фармакологія тощо) 

 Профілактична медицина (гігієна та екологія, соціальна медицина, 

економіка охорони здоров’я, епідеміологія неінфекційних хвороб) 

 Патоморфологія 

 Молекулярно-генетичні основи патологічних станів та хвороб 

 Внутрішня медицина (терапія, кардіологія, гастроентерологія, 

ендокринологія, неврологія, психіатрія, дерматологія тощо) 

  Хірургія (хірургія, акушерство та гінекологія, ортопедія, урологія, 

нейрохірургія, онкологія, ЛОР-хвороби) 

 Педіатрія 

 Інфекційні хвороби 

 

 

УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

 Подача тез та реєстрація учасників конференції здійснюється на сайті 

www.sc-conf.med.sumdu.edu.ua. Реєстрація та подача тез є безкоштовними. 

До розгляду приймаються наукові праці, які відповідають напрямам роботи 

конференції та оформлені відповідно до вимог. Матеріали, що не 

відповідають зазначеним умовам, розглядатись не будуть. 

 Після проходження рецензії, автори отримають електронного листа 

щодо прийняття матеріалів та виду доповіді (усна чи стендова). Вимоги щодо 

усної та стендової доповіді будуть надіслані авторам додатково. 

 

 

 

 

 

http://www.sc-conf.med.sumdu.edu.ua/


ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 

 

 Робота повинна містити нові актуальні дані в галузі сучасної 

теоретичної чи клінічної медицини та не повинна бути раніше опублікована 

чи надіслана для публікації в інші видання. Роботи має містити мету і 

завдання дослідження, методи їх виконання та основні результати. В роботі 

виключаються таблиці, графіки та малюнки. Тези не повинні мати списку 

використаної літератури. 

 Обсяг роботи не повинен перевищувати 1000 знаків. Текст друкується в 

редакторі MS Word, у форматі А4 з полями: з усіх боків - 2 см, шрифт Times 

New Roman, розмір шрифту - 12, звичайний, відстань між рядками – 

одинарний інтервал.  

 

Структура тез: 

1. Назва роботи – великими літерами симетрично до тексту, 

2. Прізвище та ініціали авторів роботи, 

3. ПІБ наукового керівника – вказується за необхідності, 

4. Назва установи, закладу, організації, кафедри, на якій виконано роботу, 

5. Текст роботи. 

 

 

 

Всі роботи, які відповідають вимогам, будуть опубліковані у збірці 

матеріалів конференції.  

Кращі доповіді, після відповідного доопрацювання, будуть рекомендовані 

до публікації в журналі «Journal of clinical and experimental medical research”. 

 

 

 

 

 

 

 

 


