Міністерство охорони здоров'я України
Запорізький державний медичний університет
ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ ТА СТУДЕНТІВ
«ЗДОБУТКИ ТЕОРЕТИЧНОЇ МЕДИЦИНИ В ПРАКТИКУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я - 2015»
26-27 березня 2015 р., м. Запоріжжя
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 - 2015», яка
відбудеться 26-27 березня 2015 року в Запорізькому державному медичному університеті (згідно.з Реєстром конференцій
та Ьемінарів студентів і молодих учених МОН України на 2015 рік).

Нормальна анатомія
Патологічна анатомія
Нормальна фізіологія
Патологічна фізіологія
Фармакологія
Токсикологія

Програмні питання конференції:
Фізіологічно активні сполуки
Імунологія та алергологія
Гістологія, цитологія, ембріологія
Біомеханіка
Медична та біологічна інформатика
та кібернетика.

Інструкція з оформлення публікацій
Матеріали конференції можуть бути подані у вигляді тез або статей до 27.02.2015.
Публікація тез: обсяг - 1 друкований лист А4; шрифт - Тіплез ІЧем Ротап, 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 публікації тез - 60 грн.
Кошти на публікацію тез необхідно перевести до 27 лютого 2015 року за реквізитами:
МФО 300023 ОКПО 00039019
Транзиторний рахунок 29248150000006
Назва банку: Акціонерно-комерційний банк соціального розвитку «Укрсоцбанк»
УВАГА! В призначенні платежу вказати: для поповнення СКР № 26255321012066 Павлов Сергій Васильович
Публікація статей: Статті молодих вчених, оформлені відповідно до вимог і за результатами рецензування, можуть
буди опубліковані у фахових виданнях: «Запорожский медицинский журнал», «Патологія», «Актуальні питання
фармацевтичної і медичної науки та практики», які входять до міжнародних наукометричних баз. Вимоги до статей
представлені на сайті http//www.zsmu.edu.ua/tip_739.html
Для участі в конференції до 27 лютого 2015 року до Оргкомітету необхідно надіслати: 1) анкету учасника (додаток
1); 2) тези доповіді або статтю, 3) відскановану копію чеку про оплату тез, - на електронну адресу:
ZSMU.science@gmaіІ.соm
Телефони для довідок +38 (091) 91-11-567 Кузьо Назар
Володимирович
+38 (099) 38-09-417 Сулаєва Оксана З
повагою, оргкомітет

АНКЕТА УЧАСНИКА
Усеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і студентів «ЗДОБУТКИ

ТЕОРЕТИЧНОЇ

МЕДИЦИНИ - В ПРАКТИКУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я - 2015»

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

Посада, кафедра (для молодих вчейих):

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 чи статті
- публікація тез
- публікація статті
Адреса учасника:
Контактний телефон з кодом міста:
Е-mаіІ:

ч

