
   
   
   
   
   
   



   Вельмишановні колеги!   

Студентське наукове товариство імені професора М.Д. Довгялло Донецького національного 

медичного університету (м. Краматорськ) Міністерства охорони здоров’я України запрошує Вас 

16 - 17 квітня 2020 року до участі у 82-му науковому медичному конгресі студентів і молодих 

вчених «Медицина ХХІ сторіччя» (з міжнародною участю), присвяченому 90-річчю 

Донецького національного медичного університету та 90-річчю Студентського наукового 

товариства імені професора М.Д. Довгялло.   

   

Форми участі в конгресі:   

   

1. Учасник. Доповідь з презентацією, публікація тез доповіді, друкований збірник конгресу 

і друкований сертифікат, участь у майстер-класах (Вартість 150 грн).   

2. Публікація. Публікація тез, електронний збірник конгресу та електронний сертифікат  

(Вартість 100 грн).   

3. Слухач. Участь у секційних засіданнях в якості слухача, електронний сертифікат, участь  

у майстер-класах (Вартість 150 грн).   

   

Електронний збірник матеріалів конгресу та електронний сертифікат учасника конгресу 

будуть надісланіі на електронну адресу, вказану при реєстрації, не пізніше 6 травня 2020 року.   

   

Умови участі   

• Мови конгресу: українська, англійська, російська*   

*Подача тез російською мовою – для не англомовних та не україномовних іноземних 

учасників конгресу.   

• Сертифікат видається усім учасникам.   

• Авторами та співавторами робіт (учасниками конгресу) можуть бути студенти та молоді  

вчені віком до 35 років (включно).   

• Роботи, направлені для участі у конгресі, не повинні бути раніше опублікованими або  

направленими для публікації в інші видання.   

• Один автор може направити не більше 2-х робіт для публікації. В одній роботі може бути  

не більше 3-х авторів.   

• Науковий керівник одночасно не може бути автором або співавтором поданої роботи.   

• Участь у конгресі  студентів  та  молодих  вчених  зарубіжних  закладів  вищої  освіти  –  

БЕЗКОШТОВНА!   

   

 Правила оформлення робіт:   

1. Текст тез повинен бути набраний у текстовому редакторі Microsoft Word та мати від 2000  

до 3000 символів, включаючи пробіли.   

2. Параметри сторінки: формат А4, поля по 2 см з усіх боків, гарнітура Times New Roman, 

розмір шрифту (кегль) – 12, відстань між рядками - 1, зберігати текст у форматі  .doc/.docx.   

3. Назва файлу повинна містити прізвище та ініціали першого автора/доповідача 

українською мовою (наприклад: Іванов І.І). Якщо Ви відправляєте дві роботи то файл   

   повинен називатись наприклад: Іванов І.І.1 та Іванов І.І.2.   

4. Назви фармацевтичних фірм, апаратуру, реактиви наводяться в оригінальній  

транскрипції; результати вимірювань – в одиницях Міжнародної системи (СІ);   



5. Всі скорочення (окрім загальноприйнятих) слід розшифровувати при першому вживанні.  

6. Тези не повинні містити таблиці, графіки, ілюстрації.   

   

   

   

 Структура тез:   

1. Прізвища та ініціали авторів, не більше 3-х (перший вказаний автор по замовчуванню  

вважається доповідачем).   

2. Назва роботи великими літерами.   

3. Повна назва установи, закладу, організації, місто, країна,  кафедра, на якій виконана робота.   

4. Прізвище та ініціали зав. кафедри та наукового керівника – зі ступенем / званням.   

5. Текст тез коротко відображає: актуальність, мету, матеріали і методи, результати 

досліджень, висновки.   

   

Приклад:   

    

Мазур В.М.   

ЗАГРОЗА ЗАРАЖЕННЯ БАКТЕРІАЛЬНОЮ ТА ВІРУСНОЮ ІНФЕКЦІЄЮ    

   АЛІЕНТАРНИМ ШЛЯХОМ В АЗІЇ   

   Донецький національний медичний університет   

м.Лиман, Україна   

кафедра медичної біології, мікробіології, вірусології та імунології 

                        зав. кафедри – доцент О.А. Слюсарев 

науковий керівник - д. б. н., професор О.А. Ракша-Слюсарева 

   

……..   

…….   

   

Вимоги до оформлення презентацій та виступу:   

1. Презентація повинна бути підготована  в  застосунку  Microsoft  PowerPoint  у  форматі   

.ppt/ .pptx, або у застосунку для презентацій Prezi (Перед початком секційного засідання   

перевірте Ваші презентації на ноутбуці, на якому вона буде переглядатись).   

2. Інформація на презентації повинна відповідати поданим тезам.   

3. Регламент усної доповіді 7-10 хвилин.   

   

 Реєстрація та оплата:   

1. Для участі у конференції та публікації тез потрібно зареєструватися на сайті СНТ –   

http://dnmu.edu.ua/snt , обравши відповідну форму участі у конгресі.   

2. Оплатити оргвнесок відповідно до форми участі.   

3. Після проходження реєстрації, якщо варіант участі «Учасник» або «Публікація», 

необхідно надіслати тези роботи, а також фото, скан або скріншот чека про оплату на поштову 

скриньку СНТ – snt.dnmu@gmail.com. Тема повідомлення – форма участі та  ПІБ першого 

учасника.   

http://dnmu.edu.ua/snt
http://dnmu.edu.ua/snt
http://dnmu.edu.ua/snt
http://dnmu.edu.ua/snt
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4. Якщо варіант участі «Слухач» - надіслати фото, скан або скріншот чека про оплату на 

поштову скриньку СНТ. Тема повідомлення – форма участі та ПІБ першого учасника.   

   

Крайній термін подачі робіт - 23 березня 2020 року.   

   

   

Оплата:   

 Здійснюється на карту Приватбанку:  

Для користувачів Приватбанку   

№  платіжної карти – 5168 7450 1698 4863   

Отримувач – Федорова  Юлія Олегівна   

Призначення платежу – «Оргвнесок» та ПІБ (Наприклад: Оргвнесок Іванов І.І.)   

   

Для користувачів інших банків:   

Установа банку: ПриватБанк   

МФО банку: 305299   

КОД ОКПО одержувача: 14360570 

 КОД ОКПО банку: 14360570   

 Рахунок отримувача: 26203884116307   

Для поповнення картки 5168 7450 1698 4863, Федорова  Юлія Олегівна,  3415104822 

ПІБ першого автора   

   

 Наші контакти:   

   

Редько Оксана Ігорівна – заступник голови Ради СНТ 

oksanaredko98@gmail.com; +38 (095) 216 4616 (Viber, Telegram)   

   

Федорова Юлія Олегівна – член Ради СНТ   

y.o.fedorova2019@gmail.com; +38 (095) 662 59 39 (Viber, Telegram)   

   

   

   

   

   

З повагою, оргкомітет.   


