авторів

повністю: ._______________________________________________________________________.

Індекс ___________________________________

Обраний напрямок:________________________________________________________________________

Технічне забезпечення—мультимедійний проектор, Бронювання готелю: ТАК____ НІ____

Форма доповіді : усна, тільки публікація тез(Необхідне підкреслити)

Місто ______________________________ Країна__________________

Вулиця _____________________________________________________________________________________________________ __

Кафедра______________________________ВУЗ_____________________________________________________________________
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П.І.П.

МОНмолодьспорту України
ДВНЗ “Івано-Франківський
національний медичний університет”

“Крокуймо разом до
майбутнього нових
відкриттів!”

МОНмолодьспорту України
ДВНЗ “Івано-Франківський
національний медичний
університет”
м.Івано-Франківськ ,Вул. Галицька,2,
76018

Телефон оргкомітету:
Науковий керівник СНТ та Товариства
молодих вчених
д.мед.н., проф. Вірстюк Наталія
Григорівна
(097)8604337
Голова Ради тосариства молодих вчених
Гурик Зоряна Ярославівна
(050)8696068
Голова студентського наукового
товариства Кузюк Михайло
Григорович.
(098)626-45-01
Заступник голови студентського
наукового товариства
Романюк Олена-Марія Борисівна
(096)172-61-34

E-mail: sntifnmu@ukr.net

81-а

науково-практична
конференція студентів і
молодих учених з
міжнародною участю
“Сучасні проблеми медицини і
фармації в наукових розробках
студентів і молодих вчених”

29-30 березня
2012 року
м.Івано-Франківськ

Вельмишановні колеги!

Вимоги до оформлення тез

Івано-Франківський національний медичний університету має
честь запросити Вас прийняти
участь у 81-ій науковопрактичній конференції студентів і молодих учених з міжнародною участю

Тези приймаються у двох примірниках:
перший - друкований з підписами авторів,
співавторів та наукового керівника; другий
- в електронному варіанті на диску (в текстовому редакторі Word, назва файлу
(латинськими літерами) за прізвищем першого автора ), обсягом в 0,5 сторінки (А4) з
полями: ліворуч – 3см, праворуч – 1см, зверху – 2см, знизу – 2см, шрифт – Times New
Roman 12п., через 1,0 інтервал, без абзацних відступів та вирівнювання тексту.
Разом з тезами необхідно надіслати анкету
учасника на адресу оргкомітету:
м.Івано-Франківськ, вул. Галицька 2,
Студентське наукове
товариство ІФНМУ,76018 .
Кінцевий термін подачі тез—
24 лютого 2012р.
Структура тез
1.
назва роботи (великими літерами);
2.
прізвище та ініціали автора(-ів);
3.
повна назва кафедри і закладу, де виконувалась робота;

“Сучасні проблеми медицини і фармації в наукових розробках студентів і молодих вчених”

Напрямки роботи конференції
Клінічна медицина.
Медицина іноземними мовами.
Стоматологія.
Суспільні науки і медицина.
Теоретична медицина.
Фармація та фармакологія.

29-30 березня 2011 року.
Конференцію внесено до реєстру
конгресів, з’їздів, симпозіумів, науково-практичних конференцій , які
будуть проводитися у 2012 р.
(№18 від 11 листопада 2011р.)
ФОРМИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ:
1. Усна доповідь і публікація тез.
2. Публікація тез.
3. Вільний слухач.
РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
Українська, англійська, російська.

Участь в конференції

В програмі конференції: лекції прові-

БЕЗКОШТОВНА

дних фахівців ІФНМУ, круглі столи з актуальних проблем науки і медицини, культурна програма.

НЕКОМПАКТНІСТЬ МІОКАРДУ ЛІВОГО ШЛУНОЧКА
Корчмарська М.Я.
ДВНЗ”Івано-Франківський національний медичний університет”
Кафедра внутрішньої медицини №2
Науковий керівник –д.мед.н., проф. Н.М. Середюк

