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До участі в роботі конференції запрошуються студенти, 

магістранти, аспіранти, викладачі та інші представники 

медицини, які мають бажання висловити свою думку про сучасні 

проблеми медичної науки та практики. 

За результатами конференції буде сформовано збірник наукових 

робіт «ADVANCED OF SCIENCE» (Карлові Вари, Чехія) 
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Робота конференції 

 відбуватиметься за такими напрямами: 

1. Анестезіологія та інтенсивна терапія 

2. Біологічна та біоорганічна хімія 

3. Біотехнології та нанотехнології у 

фармації та медицині 

4. Біофізика  

5. Гастроентерологія та ендокринологія 

6. Гігієна та екологія  

7. Дерматологія та венерологія  

8. Кардіологія і ревматологія 

9. Клінічна фармація 

10. Дослідження лікарських рослин та 

створення на їх основі фармацевтичних 

препаратів, косметичних засобів та дієтичних 

добавок 

11. Загальна і медична психологія та 

педагогіка 

12. Імунологія та алергологія 

13. Інформаційні технології в медицині та 

фармації 

14. Лабораторна діагностика 



15. Медична біологія, морфологія та 

генетика 

16. Медична та фармацевтична освіта в 

Україні 

17. Мікробіологія, вірусологія та 

інфекційні хвороби 

18. Неврологія  

19. Неонатологія, акушерство та 

гінекологія 

20. Оториноларингологія 

21. Офтальмологія  

22. Патологічна анатомія та фізіологія 

23. Педіатрія  

24. Психіатрія, наркологія та сексологія 

25. Пульмонологія і фтизіатрія  

26. Радіаційна медицина та онкологія 

27. Синтез та модифікація біологічно 

активних сполук 

28. Соціальна медицина, фармація та 

організація охорони здоров’я  

29. Соціально-економічні дослідження в 

медицині та фармації 

30. Соціологічні та гуманітарні науки, 

філологія 

31. Спортивна медицина та фармація 

32. Стоматологія  

33. Судова медицина, медичне та 

фармацевтичне право 

34. Технологія ліків (промислова та 

екстемпоральна) 

35. Травматологія і ортопедія 

36. Урологія і нефрологія 

37. Фармакоекономічні дослідження, 

менеджмент та маркетинг 

38. Фармакологічна корекція патологічних 

процесів, доклінічні дослідження 

39. Фармацевтичний та хіміко-

токсикологічний аналіз, стандартизація ліків 

40. Хірургія  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Умови участі 
 

Оргкомітет конференції до 25 травня 2018 р. (включно) приймає тези 

доповідей обсягом до 10 сторінок (українською, російською або 

англійською мовою) по електронній пошті (шрифт Times New Roman, 

кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5, усі поля – 2 см, використана 

література оформлюється вкінці тексту під заголовком «Використана 

література», по тексту посилання оформлюються у квадратних дужках 

за зразком [3]). 

Разом із тезами доповіді подається копія квитанції про оплату 

публікації тез доповіді (відсканована та прикріплена до листа). 

 

Тези доповіді та квитанцію про оплату публікації необхідно надіслати 

на електронну адресу: mfconf01062018@ukr.net 

 

Файли з тезами доповіді та квитанцією повинні мати наступні назви за 

прикладом: Розумний_тези, Розумний_квитанція. 

 

Форма участі у конференції – дистанційна.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Реквізити для оплати публікації 
 

Вартість публікації становить 390 грн.  

 

Банк одержувача: ПАТ «Ощадбанк» 

П.І.Б. Миронов Сергій Васильович 

МФО банка одержувача 300465 

ЄДРПОУ 00032129 

Номер карти 5167 4910 2188 4530 

Розрахунковий рахунок 26254000217710 

Призначення платежу: організаційний внесок від ПІБ 

 

З метою з’ясування порядку сплати організаційного внеску 

представникам країн СНД необхідно звертатися до Оргкомітету. 

Збірник тез з матеріалами конференції буде надісланий учасникам до 

15 червня 2018 р. 

 
 

Зразок оформлення тез 
 

ПОШИРЕНІСТЬ, ЗАХВОРЮВАНІСТЬ, СМЕРТНІСТЬ ТА 

ЛЕТАЛЬНІСТЬ ХВОРИХ НА КО-ІНФЕКЦІЮ ТБ/ВІЛ В УМОВАХ 

СЬОГОДЕННЯ 
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кандидат медичних наук, доцент,  

доцент кафедри сімейної медицини та загальної практики 
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Текст … 

Використана література: … 
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