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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 «Здобутки теоретичної медицини – в практику охорони здоров'я – 2017», яка 
відбудеться 23-24 березня 2017 року в Запорізькому державному медичному 
університеті (згідно з Реєстром конференцій та семінарів студентів і молодих учених МОН 
України на 2017 рік).  

Напрямки роботи конференції: 
Нормальна анатомія Фізіологічно активні сполуки 
Патологічна анатомія Імунологія та алергологія 
Нормальна фізіологія Гістологія, цитологія, ембріологія 
Патологічна фізіологія Біомеханіка 
Фармакологія Медична та біологічна 

інформатика та кібернетика. Токсикологія 

Інструкція з оформлення публікацій 
Матеріали конференції можуть бути подані у вигляді тез. 
Для участі в конференції до 27 лютого 2017 року до Оргкомітету необхідно 

надіслати:  
1) анкету учасника (додаток 1);  
2) офіційне направлення (сканкопія); 
3) тези доповіді та сканований перший лист тез з підписом наукового керівника; 

У разі проходження рецензування тези будуть опубліковані у збірнику конференції. 
Всю інформацію необхідно надсилати на електронну адресу: zsmu.st.sc@gmail.com, 

відповідальному секретарю конференції – Павлову Сергію Васильовичу 
Вимоги щодо оформлення 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. 
 

Телефони для довідок +38 (097) 797-08-84 Павлов Сергій Васильович 
           (061)224-64-70, науковий відділ ЗДМУ 

 

З повагою, оргкомітет  

mailto:zsmu.st.sc@gmail.com


Додаток 1 

АНКЕТА УЧАСНИКА 
Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і студентів 

«ЗДОБУТКИ ТЕОРЕТИЧНОЇ МЕДИЦИНИ – В ПРАКТИКУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я – 2017» 

 
 

Прізвище, ім’я, по-батькові автора, співавторів, учасника: 

Посада, кафедра (для молодих вчених): 

Курс факультет (для студентів): 

Прізвище, ім’я, по-батькові, посада наукового керівника: 

Повна назва навчального закладу: 

Обрана секція: 

Назва доповіді: 

Форма участі:  � усна доповідь з публікацією тез    

    � публікація тез   

Контактний телефон: 

E-mail: 
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