
 

 

 
 

 
Міністерство охорони здоров`я України 

Запорізький державний медичний університет 

ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ  

«ВПРОВАДЖЕННЯ НАУКОВИХ ДОСЯГНЕНЬ УНІВЕРСИТЕТСЬКИХ КЛІНІК  
У ПРАКТИКУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я» 
26-27  жовтня 2017 р., м. Запоріжжя 

 

 
ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

Ректорат Запорізького державного медичного університету запрошує Вас взяти участь у 

Всеукраїнській науково-практичній конференції «Впровадження наукових досягнень 
університетських клінік у практику охорони здоров’я», яка відбудеться                              

26-27 жовтня 2017 р. в Запорізькому державному медичному університеті. Конференція 

включена до Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій, які 

проводитимуться у 2017 р. 

 

 
Програмні питання конференції: 

 
- внутрішні хвороби 
- нервові хвороби 

- лабораторний моніторинг захворювань систем та органів 

- діагностика, лікування та профілактика стоматологічних захворювань  

- клінічна ендоскопія 

 
 

 
Орієнтовна програма конференції: 

26 жовтня  – реєстрація учасників та урочисте відкриття конференції. Секційні засідання.  

27 жовтня  – секційні засідання, пленарне засідання, закриття конференції.  

 

Учасники конференції після пленарного засідання отримують сертифікат учасника, а 

автори тез - збірник тез Всеукраїнської науково-практичній конференції «Впровадження 

наукових досягнень університетських клінік у практику охорони здоров’я». 

  

 



 

 

І Н С Т Р У К Ц І Я  З  О Ф О Р М Л Е Н Н Я  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 – 50 грн. 

 

Кошти на публікацію тез переводяться до 09 жовтня 2017 року за реквізитами: 

Р/рах.: 26005555458800 в АТ «УкрСиббанк»  

МФО: 351005 код ЄДРПОУ 39664114  

ГО "Запорізький клуб стоматологів" 

у призначенні платежу обов'язково вказувати: "за публікацію тез у збірнику 

конференції". 

 

Для участі в конференції до 09 жовтня 2017 року до Оргкомітету на електронну пошту 

надсилаються: електронний варіант тез та скан-копія тез за підписом авторів; скан-копія 

квитанції сплати тез; анкета (додаток 1) за адресою:   klinikazgmu@ukr.net 

 

Місце проведення конференції: 

Навчально-науковий медичний центр «Університетська клініка» Запорізького 

державного медичного університету, м. Запоріжжя, вул. Академіка Амосова, 83. 

 

 

Телефони для довідок: 

 
+38 (098) 258 99 63 Демченко Аліна Вікторівна (внутрішні хвороби, нервові хвороби), 

+38 (097) 797 08 84 Павлов Сергій Васильович (лабораторний моніторинг захворювань систем та органів), 

+38 (098) 094 58 37 Возний Олександр Вікторович (діагностика, лікування та профілактика  

                                   стоматологічних захворювань), 

+38 (067) 956 24 47 Вакуленко Віталій Вікторович (клінічна ендоскопія). 

 

 

Рекомендовані готелі: 
Готель «Соборний», пр. Соборний, 28, тел.: (061) 227 10 00, +38 (067) 618 25 21,  

Готель «Театральний»,  вул.. Троїцька, 23, тел.: (061) 228 80 00, +38 (067) 619 70 07. 

 

 
 
 

 
З повагою, оргкомітет 

mailto:klinikazgmu@ukr.net


Додаток 1 
АНКЕТА УЧАСНИКА 

Всеукраїнської науково-практичної конференції  

«ВПРОВАДЖЕННЯ НАУКОВИХ ДОСЯГНЕНЬ УНІВЕРСИТЕТСЬКИХ КЛІНІК  

У ПРАКТИКУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я» 
 

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

учасника_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Повна назва навчального закладу_______________________________________________ 

Посада, кафедра ____________________________________________________________ 

Обраний напрямок___________________________________________________________ 

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:__________________________________ 
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