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ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ  

«СУЧАСНІ ПИТАННЯ МОЛЕКУЛЯРНО-БІОХІМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА 

ЛАБОРАТОРНОГО СКРИНІНГУ У КЛІНІЧНІЙ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІЙ 

МЕДИЦИНІ» 
11-12 квітня2019 р. м. Запоріжжя 

 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 
Ректорат Запорізького державного медичного університету, кафедра 

клінічної лабораторної діагностики запрошують Вас прийняти участь у 
Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю «Сучасні 
питання молекулярно-біохімічних досліджень та лабораторного скринінгу у 
клінічній та експериментальній медицині» (згідно Реєстру з’їздів і конференцій 
Укрмедпатентінформу на 2019 рік), яка відбудеться 11-12 квітня 2019 р. в 
Запорізькому державному медичному університеті.  

 

Напрямки роботи конференції: 
- Лабораторна діагностика в клінічній медицини: кардіологія, неврологія, 

онкологія, гастроентерологія, онкологія, ендокринологія, гематологія, 
репродуктивна медицина Питання лабораторної та персоналізованої 
медицини. 

- Молекулярна діагностика. Генетичні маркери. 
- Лабораторний моніторинг лікарських засобів. Молекулярно - біологічні 

маркери у клінічній та експериментальній фармакології. 
- Організація лабораторної служби України, менеджмент та маркетинг в 

лабораторній медицині, контроль якості лабораторних досліджень 
 

У рамках науково-практичній конференції проведення  
майстер класів та навчальних циклів від компаній – учасників. 

 

Орієнтовна програма конференції: 
10 квітня – заїзд учасників конференції. 
 

11 квітня – реєстрація учасників та урочисте відкриття конференції. Пленарне та секційні 
засідання. Культурна програма. 
 

12 квітня – секційні засідання, проведення майстер класів. Закриття конференції. 
 
Учасники конференції після пленарного засідання отримують сертифікат учасника, а 

автори тез - збірник тез Всеукраїнській науково-практичній конференції з 

міжнародною участю «Сучасні питання молекулярно-біохімічних досліджень та 
лабораторного скринінгу у клінічній та експериментальній медицині». 
 



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 12; 

полуторний міжрядковий інтервал.  
Структура тез: 
- Назва роботи прописними літерами 
- П.І.Б. авторів 
- Повна назва закладу. 
- Назва кафедри. 
- Текст тез (українська, російська або англійська мови). 
-Список літератури 
-Ключові слова  
Текст тез повинен включати: вступ, мету дослідження, матеріали та методи, отримані 

результати, висновки. 
Вартість тез – 150 грн. 
Кошти на публікацію тез переводяться до 29 березня 2019 року на платіжну картку 

«Приватбанку»  

№ 5168755415888151 отримувач: Нікітченко Юлія Вікторівна 
 

Для участі в конференції до 29 березня 2019 року до 

Оргкомітету на електронну пошту надсилаються: анкета учасника 

конференції (додаток 1), електронний варіант тези та відсканований чек оплати 
тез за адресою: 

 

kdlabzsmu@gmail.com 
 

Прохання для бажаючих прийняти участь у конференції до 5 квітня 
повідомити оргомітет за телефонами, що приведені нижче,  

або за електронною адресою про дату та час приїзду 
 

Вартість участі у конференції – 300 гривень (участь у пленарному та 
секційних засіданнях, сертифікат учасника, культурна програма) 

 

Телефони для довідок +38 (097) 797-08-84 Павлов Сергій Васильович 
 

Телефакс. +38 (0612) 224-64-70. 
 

ДОДАТОК 1 
Анкета учасника 

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

 

Повна назва закладу, кафедри  

Обрана секція  

Форма участі:         

      

усна доповідь з публікацією тез 
участь у конференції без виступу 
публікація тез 

Чи потрібне забезпечення житлом: ТАК;   НІ 

Контактний телефон   

E-mail  

 
З повагою, оргкомітет 


