
Вимоги до оформлення тез 

 Праворуч – ім’я та прізвище автора, 

посада і повна назва установи, у якій 

працює/навчається автор, науковий ступінь, 

вчене звання; шрифт Times New Roman № 14. 
 Нижче, через один інтервал, назва 

доповіді посередині рядка (усі слова великими 
літерами, без крапки в кінці назви): шрифт 
Times New Roman № 14, напівжирний. 

Наприклад: 
Іваненко Іван Іванович, 

асистент кафедри управління і 

економіки фармації, медичного 

та фармацевтичного 

правознавства Запорізького 

державного медичного 

університету 

(науковий ступінь, вчене звання) 

 

ПРАВОВА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ ПРАВА НА 

МЕДИЧНУ ДОПОМОГУ В КОНТЕКСТІ 

ЗАХИСТУ ПРАВ ПАЦІЄНТІВ 

 
 Через один інтервал друкують текст 

доповіді, що має відповідати таким вимогам: 
формат А-4, поля: верхнє, нижнє, праве – 2 см, 
ліве поле – 3 см, шрифт Times New Roman 
№ 14, міжрядковий інтервал – 1,5.  
 Література, якщо є необхідність (без 

повторів) оформлюється в кінці тексту по 
ширині під назвою Список використаних 
джерел (напівжирний шрифт, вирівнювання по 
центру). 
 У тексті посилання позначаються 

квадратними дужками із вказівкою в них 
порядкового номера джерела за списком та 
через кому – номера сторінки (сторінок), 
наприклад: [4, с. 89]. Електронні посилання у 
тексті допускаються із додержанням вимог 
щодо оформлення бібліографічного опису!!! 
 Обсяг тексту до п’яти сторінок. 

 

 

 
 

ЗАПОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ 
МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 
ЦЕНТР МЕДИКО-ПРАВОВИХ 
ДОСЛІДЖЕНЬ НАПрН України  

та НАМН України 
 

МІЖНАРОДНА АСОЦІАЦІЯ 
МЕДИЧНОГО ПРАВА 

 
До початку роботи конференції планується 

публікація тез доповідей  
 

 

 
 Додаткову інформацію щодо 

проведення конференції Ви можете отримати, 
звернувшись в оргкомітет за адресою: м. 
Запоріжжя, пр. Маяковського, буд.  26, каб. 
210  
Аніщенко Михайло Анатолійович 
(061) 224-68-02; 

моб. (068) 9606203 

e-mail: anishenko@zsmu.zp.ua; 
 За підсумками конференції 

планується видання збірника матеріалів. 
 

 

МІЖНАРОДНА 

НАУКОВО-

ПРАКТИЧНА 

КОНФЕРЕНЦІЯ 

«ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ 

СУЧАСНОЇ 

ТРАНСФОРМАЦІЇ 

ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я» 
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Запоріжжя 2019 

 

 

Додаткова інформація 



Шановні колеги, представники практичної 

медицини і фармації, юриспруденції, 

науково-педагогічні працівники та 

аспіранти! 

Запорізький державний медичний 

університет, Центр медико-правових досліджень 

НАПрН України та НАМН України, 

Міжнародна асоціація медичного права 

оголошують про проведення міжнародної 

науково-практичної конференції «Правові 

проблеми сучасної трансформації охорони 

здоров’я» із друком тез до початку роботи 

конференції. 

1. Правові проблеми здійснення медичної 

реформи в Україні. 

2. Питання забезпечення доступу до 

медичних послуг та захисту прав пацієнтів як 

важливе завдання медичної реформи. 

3. Захист прав медичних і фармацевтичних 

працівників у контексті медичної реформи. 

4. Питання охорони здоров’я у контексті 

децентралізації та реформи місцевого 

самоврядування. 

5. Проблеми попередження корупції у 

сфері охорони здоров’я. 

6. Шляхи вдосконалення правового 

регулювання окремих видів медичної та 

фармацевтичної діяльності. 

7. Питання врахування сучасного 

зарубіжного досвіду забезпечення права на 

охорону здоров’я в Україні. 

8. Юридична відповідальність за 

правопорушення у сфері охорони здоров’я. 

Мови конференції: українська, англійська, 

російська. 

Участь у роботі конференції та публікація 

тез доповіді  безкоштовна. 

Для участі в конференції необхідно  

до 10 травня 2019 року надіслати: 

1) електронний варіант тез доповіді; 

2) електронний варіант заявки. 

 Електронна адреса: 

anishenko@zsmu.zp.ua; 

 Отримання оргкомітетом матеріалів 

для участі у роботі конференції має бути 

обов’язково підтверджено нашим 

повідомленням про їх отримання на вказану 

Вами електронну адресу. Якщо після 

надсилання матеріалів Вам не відповіли 

протягом 3-х робочих днів, будь-ласка, 

надішліть матеріали повторно або 

зателефонуйте. 

Вимоги до електронного варіанта  

заявки і тез доповіді 

 Назва файлу має відповідати 

прізвищу та імені доповідача із вказівкою для 

заявки – Zayavka,  для тез – Tezy. 

Наприклад: Zayavka Ivanov Ivan 

                     Tezy Ivanov Ivan 

            або   Заявка Іванов Іван 

                     Тези Іванов Іван 

 Текст має бути виконано в Microsoft 

Word 6.0 і вище для Windows (але не вище 

2007 року), файл з розширенням *rtf. 

Тема електронного повідомлення повинна 

складатися з прізвища та імені учасника 

конференції. 
Організатори конференції зберігають 

за собою право скоригувати або відхилити 
надіслані матеріали, якщо вони не 
відповідають проблематиці конференції, 
неналежним чином оформлені або надіслані 
пізніше зазначеного терміну. 

 

Зразок заявки 

Заявка на участь у конференції 

«Правові проблеми сучасної трансформації 
охорони здоров’я» 

 
Вимоги до заявки: 

1. Прізвище Ім’я По батькові 
2. Повна назва відомства/ВНЗ, у якому 

працює/навчається доповідач 
3. Посада 
4. Науковий ступінь 
5. Вчене звання 
6. Тема доповіді 
7. Домашня адреса, індекс 
8. Контактний телефон 
9. Електронна адреса 
10. Для аспірантів відомості про наукового 

керівника: прізвище, ім’я, по батькові 
(повністю) місце роботи, посада, 
науковий ступінь, вчене звання 

 Чи планується особиста участь 

Орієнтовний план конференції 

23 травня 2019 року 

9
00

 – 9
50

  – реєстрація учасників конференції 

10
00

 – 10
30

  – відкриття конференції 

10
30

 – 13
00

  –  засідання конференції 

13
00

 – 14
00

  – перерва на обід 

14
00

 – 17
00

  – продовження засідання конференції 

17
00

 – 17
30

  – підведення підсумків конференції 

Територіальне розташування 

 
Конференція буде проведена в конференц-
залі симуляційного центру за адресою: 
69035, м.  Запоріжжя, пр. Маяковського, 
буд.  26 
 

N.B. У випадку, коли після надіслання 

заявки виявиться, що Ваша участь в роботі 

конференції, з тих чи інших причин є 

неможливою, просимо Вас завчасно 

повідомити про це Оргкомітет!!! 

Тематичні напрями конференції 


