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Виникли питання – телефонуйте!
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СНТ, голова ради молодих вчених, доктор 
медичних наук)
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Маркіян Степанченко (координатор 
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0957536214 

ІХ МІЖНАРОДНА МЕДИКО-
ФАРМАЦЕВТИЧНА 

КОФЕРЕНЦІЯ СТУДЕНТІВ  І 
МОЛОДИХ ВЧЕНИХ



Вельмишановні колеги, дорогі вчені!
Запрошуємо Вас прийняти участь у роботі
ІХ міжнародної медико-фармацевтичної
конференції студентів і молодих вчених,
що проходитиме 4-6 квітня 2012 року
на базі Буковинського державного медичного
університету.

Студентське наукове товариство
та Рада молодих вчених БДМУ

Орієнтовна  програма конференції:
Середа

•	 Реєстрація учасників конференції.
•	 Відкриття конференції та перше пленарне 

засідання.
•	 Секційні засідання.
•	 Товариська вечеря.

Четвер
•	 Екскурсія містом.
•	 Проведення мастер-класів, актові промови.
•	 Культурно-розважальна програма.

П’ятниця
•	 Друге пленарне засідання.
•	 Підведення підсумків, нагородження 

переможців.
•	 Закриття  конференції.
•	 Від’їзд учасників конференції.

Програму  конференції, повний перелік секцій, 
розклад засідань, інформацію про включення 
доповідей та реєстрацію поданих  робіт, Ви 
знайдете після закічення подачі матеріалу на 
офіційному сайті snt.bsmu.edu.ua

Основні напрями роботи конференції:
1. Актуальні питання: 

акушерства  та гінекології, внутрішньої 
медицини, дерматовенерології, морфології, 
неврології, онкології, отоларингології, 
офтальмології, педіатрії, профілактичної 
медицини, психіатрії, травматології, судової 
медицини, урології, фтизіатрії, фармакології, 
хірургії.

2. Сучасні аспекти стоматології.
3. Фармація та безпека медичних технологій,
ліків, продуктів харчування.
4. Психологія та медична психологія.
5. Гуманітарні та організаційні аспекти
медицини.
6. Новітні технології в медицині.
7. Права лікаря – права пацієнта: шляхи до
взаємопорозуміння.

Мови конференції
Англійська, російська, українська.

Матеріали конференції будуть опубліковані 
у Всеукраїнському медичному журналі молодих 

вчених «Хист».

Зразок  оформлення тез:
І.І.Іваненко

ВЕГЕТАТИВНИЙ  ТОНУС ТА АРИТМОГЕНЕЗ
Кафедра кардіології

(науковий  керівник – проф. В.К.Тащук)
Буковинський  державний медичний університет

м. Чернівці, Україна
  На сьогоднішній день проблема серцево-
судинних захворювань (ССЗ)  посідає одне 

з … Тому метою  нашого дослідження…. 

Вимоги  до оформлення тез:
1. Тези друкуються на стандартному аркуші 

форматом А4, шрифт Times New Roman, кегль 12, 
міжрядковий інтервал  – 1,0, поля: верхнє, нижнє 
– по 20 мм, праве, ліве по 25 мм; вирівнювання  
«по ширині».

2. Загальний обсяг тез не більше 40 рядків.
3. Структура тез:

•	 УДК;
•	 ініціали та прізвище автора (авторів);
•	 назва роботи (великими літерами);
•	 найменування кафедри, відділу чи лабораторії, де 

виконана  робота;
•	 вчене звання, науковий ступінь, ініціали та прізвище 

наукового керівника (в дужках);
•	 повна назва навчального закладу, місто, де цей 

заклад розташований, країна;
•	 текст роботи.

4. Текст тез повинен висвітлювати актуальність, мету, 
матеріали та методи, результати дослідження  та 
висновки.

5. Назви фірм, що випускають лікарські засоби, 
апаратуру, реактиви, наводити в оригінальній 
транскрипції із зазначених  країн. Результати 
вимірювань подавати в одиницях Міжнародної 
системи (СІ). Дотримуватися міжнародних 
номенклатур. Скорочення та символи 
розшифровувати при першому їх  вживанні.

6. Тези не повинні містити таблиць, графіків, 
ілюстрацій. 

Умови для авторів:
1. Авторами робіт можуть бути студенти, аспіранти та 

молоді вчені віком до 35 років.
2. Тези надсилаються на паперових носіях у двох 

примірниках. Другий примірник візується 
завідуючим  кафедри (лабораторії), науковим 
керівником  роботи та підписами всіх авторів.

3. До тез додаються: копія квитанції про оплату, на  
звороті якої вказати ініціали та прізвище першого 
автора; заповнена анкета – заявка учасника  
конференції.

4. Матеріали повинні бути продубльовані в 
електронному  варіанті та збережені на CD-R диску 
у форматі .rtf під назвою прізвища першого автора 
латинськими літерами. Зразок: Ivanenko-text.rtf; 
Ivanenko-anketa.rtf.

5. Оплата друку тез здійснюється шляхом нарахування 
коштів у відділеннях   ЗАТ КБ «Приватбанк»  на 
рахунок Любелі Юлії № 6762 4620 5219 9400.

6. Матеріали відправляти за адресою:  
58002, м. Чернівці, вул. О. Кобилянської, 42,  
Буковинський  державний медичний університет, 
Федонюк Ларисі Ярославівні.

7. Матеріали прийматимуться до 25 грудня 2011 року.
8. При відправлені матеріалів:
•	 до 15 грудня вартість публікації – 65 грн;
•	 з 15 до 25 грудня вартість публікації – 75 грн.

Додаткова інформація для учасників:
Регламент усної доповіді – до 7 хв, стендової – до 
5 хв, обговорення – 3 хв. Технічне забезпечення – 
мультимедійний  проектор.
Проживання  учасників передбачається у готелі 
(орієнтовна  вартість від 200 грн./добу) та в 
гуртожитках  університету.

Важливі зауваження:
1. Роботи, опубліковані в інших виданнях, подавати 
не дозволяється.
2. Роботи, що будуть відправлені після 25.12.2011, 
а також ті, що своєчасно не сплачені або  не 
відповідають тематиці  конференції та вимогам до 
оформлення тез, опубліковані  не будуть.
3. Один  автор може бути заявленим  не більше, ніж 
у трьох тезах. 
4. Кількість  авторів однієї роботи не повинна 
перевищувати  п’яти осіб.

Рада  молодих вчених,
Студентське наукове  товариство

Буковинського державного медичного
університету

Форма участі у роботі конференції
1. Тільки  публікація тез.
2. Стендова  доповідь і публікація тез.
3. Усна  доповідь і публікація тез.


