Вельмишановні колеги!
Рада
Студентського
наукового
товариства (СНТ) і Рада Товариства молодих
вчених
(ТМВ)
Одеського
національного
медичного університету запрошують студентів
та молодих вчених прийняти участь у роботі
науково-практичної конференції з міжнародною
участю «Сучасні теоретичні та практичні
аспекти клінічної медицини» (для студентів та
молодих вчених), присвяченій 150-річчю з дня
народження академіка Д. К. Заболотного.
Конференція
відбудеться
на
базі
університету 21-22 квітня 2016 р.
Програма конференції:
 Секційні засідання
 Пленарне засідання і нагородження
переможців
 Культурно-розважальна та екскурсійна
програма
Секції конференції:
«Круглий стіл», присвячений 150-річчю з дня народження
академіка Д. К. Заболотного.
1. Секція суспільних і гуманітарних наук, філософії та
соціальної медицини.
2. Секція морфологічних наук.
3. Секція медичної біології, гігієни людини, біофізики та
медичної апаратури.
4. Секція фізіологічних наук.
5. Секція терапії І (захворювання ССС).
6. Секція терапії ІІ (загальна терапія та сімейна медицина).
7. Секція фармакології та фармації.
8. Секція інфекційних, шкірно-венеричних хвороб та
фтизіатрії.
9. Секція неврології, нейрохірургії та психіатрії.
10. Секція хірургії І (загальної хірургії).
11. Секція хірургії ІІ (вузькоспеціалізованої хірургії).
12. Секція онкології, променевої діагностики і терапії.
13. Секція акушерства , гінекології та урології.
14. Секція педіатрії.
15. Секція стоматології.
16. Секція фізичної реабілітації,спортивної медицини та
валеології.
17. Мультидисциплінарна англомовна секція.

Форми участі у конференції:
1. Усна доповідь
Регламент: доповідь - 7 хв., обговорення – 3 хв.
2. Стендова презентація
Регламент – 5 хв.
Розмір постеру: 70см×100см
Вимоги до оформлення тез:
o Шрифт: Times New Roman, 14 пт
o Поля: верхнє – 2 см; нижнє – 2 см; ліве – 2 см;
праве – 2 см
o Інтервал - 1.0
Назва роботи (великими літерами)
Прізвище та ініціали авторів
ВНЗ (повністю), місто, країна
Загальний обсяг тез не повинен перевищувати
30 рядків
o Вирівнювання тексту доповіді «за шириною»
o
o
o
o

Приклад оформлення тез:
ЕФЕКТИВНІСТЬ АНТИБІОТИКОТЕРАПІЇ ГНІЙНИХ
МЕНІНГІТІВ У ДІТЕЙ
Іванова І.І.
Одеський національний медичний університет, Одеса, Україна
Бактеріальні менінгіти характеризуються високою летальністю

Робочі мови конференції:
Українська, російська, англійська
Правила прийому робіт:
А також продублювати тези в форматі
Microsoft Word 2003 і підписану науковим
керівником копію в форматі .JPG на адресу
Ради СНТ, якщо Ви студент, чи Ради ТМВ,
якщо Ви молодий вчений. У темі листа
вказати:
 Матеріали конференції 2016. абревіатура
вашого навчального закладу. студент
або
 Матеріали конференції 2016. абревіатура
вашого навчального закладу. молодий
вчений
Тези приймаються 21.12.-30.12.2015 р.

Технічне забезпечення доповіді:
мультимедійний проектор
Важливі зауваження:
 Символи
та
скорочення
треба
розшифровувати
при
першому
їх
застосуванні.
 Редакційна рада залишає за собою право
відхиляти тези, які не відповідають науковим
критеріям та вимогам оформлення.
Додаткова інформація:
 Роботи на англійській мові можуть бути
надіслані будь яку з секцій за вашим
бажанням. Однак слід враховувати, що
роботи на англійській мові будуть включені
до
мультидисциплінарної англомовної
секція.
 Всім учасникам після отримання наукових
робіт буде надіслано додаткове запрошення
після 1 лютого 2016 р. Якщо Ви не отримаєте
такий лист, зв’яжіться з оргкомітетом
конференції.
За додатковою інформацією звертатися до
оргкомітету конференції кожної середи (15.0017.00) та з 21 грудня до 30 грудня 2015 р. у всі
робочі дні (15.00-17.00).
Адреса Ради СНТ та Ради ТМВ
ОНМедУ, рада СНТ, рада ТМВ
вул. Ольгіївська,11, м. Одеса, Україна
тел: (048) 712-31-43
голова СНТ – Руснак С.В. +380984571749
e-mail: sno.med.od@gmail.com – Рада СНТ

З повагою,
Рада Студентського наукового товариства,
Рада Товариства молодих вчених ОНМедУ

ступінь, П.І.П.)

Контакти (телефон та электронна адреса)

Назва роботи

факультет

група

курс

П.І.П. автора(-ів) повністю

Секція конференції

Кафедра

ВУЗ

№

Для
студентів

Науковий керівник (вчене звання, наукова

АНКЕТА - ЗАЯВА
для учасників конференції

Одеський національний
медичний університет

Перший проректор,
чл.-кор. НАМН
України, професор

Науковий керівник
Ради СНТ та ТМВ,
професор

В. Й. Кресюн

О.Г. Юшковська

Науково-практична
конференція з міжнародною
участю
«Сучасні теоретичні та
практичні аспекти клінічної
медицини» (для студентів та
молодих вчених)
ПРИСВЯЧЕНА 150-РІЧЧЮ З ДНЯ
НАРОДЖЕННЯ АКАДЕМІКА
Д. К. ЗАБОЛОТНОГО

21 - 22 квітня 2016 року

