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Вельмишановні колеги! 
  

Студентське наукове товариство імені професора М.Д. Довгялло Донецького 
національного медичного університету (м.Лиман) МОЗ України запрошує Вас 18 - 19 

листопада 2021 року взяти участь у 83-му всеукраїнському науковому медичному конгресі 
студентів та молодих вчених «Медицина ХХІ сторіччя» (з міжнародною участю). 

 

Реєстрація і термін подачі робіт: 08 вересня – 20 жовтня 2021 року (включно). 
Реєстрація на сайті СНТ ім. проф. М. Д. Довгялло – https://www.dnmu.edu.ua/snt/.  

 

Форми участі в конгресі: 

1. Виступ і публікація. Доповідь із презентацією, публікація тез, електронний 
збірник конгресу, програма конгресу, сертифікат, диплом (Вартість 200 грн). 

2. Публікація. Публікація тез, електронний збірник конгресу, програма конгресу, 
сертифікат (Вартість 150 грн). 

3. Майстер-класи. Участь у майстер-класах з отриманням сертифікату (Вартість 100 

грн). 

 

Вартість збірника матеріалів конференції і програми на паперових носіях – 200 грн 

(додатково). Відправка друкованих матеріалів здійснюється за рахунок авторів 
послугами «Нової пошти».       

 

Робочі мови конгресу: 
 українська, англійська; англійська, російська (для міжнародних учасників). 
 

Умови участі:  

 Авторами та співавторами тез (учасниками конгресу) можуть бути студенти та молоді 
вчені віком до 35 років (включно). 

 Один автор може направити 2 роботи для публікації. В одній роботі може бути не 
більше 3-х авторів. 

 Електронні сертифікати при участі у конгресі видаються усім авторам, надрукований 
сертифікат– доповідачу.  

 Роботи, направлені для участі у конгресі, не повинні бути раніше опублікованими або 
направленими для публікації в інші видання. 

 Науковий керівник одночасно не може бути автором або співавтором поданої роботи. 
 Матеріали публікуються у авторській редакції.  
 Участь у конгресі  студентів  та  молодих  вчених  зарубіжних  закладів  вищої  освіти  –

БЕЗКОШТОВНА! 
 

Алгоритм участі у конгресі: 
1) 08.09 – 20.10.2021 року -  зареєструватися на сайті СНТ – http://dnmu.edu.ua/snt , 

обравши форму участі у конгресі. 
2) Заповнити заявку на участь у конгресі (за шаблоном заявки). 
3) Оформити тези (відповідно до вимог).  
4) Оплатити організаційний внесок. 
5) до 20.10.2021 р. (включно) надіслати файл-тези, файл-заявку на участь, фото або скан 
чека про оплату на e-mail СНТ – snt.dnmu@gmail.com. Тема повідомлення – форма участі 
та ПІБ першого учасника. Назва файлу повинна містити прізвище та ініціали першого 

https://www.dnmu.edu.ua/snt/
http://dnmu.edu.ua/snt
mailto:snt.dnmu@gmail.com


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. 

6) до 20.10.2021 р. секретарям секцій надати інформацію про головуючих і секретаря секції 
на e-mail – snt.dnmu@gmail.com.  

7) 18.11.2021 р. взяти участь в секціях конгресу. 

8) 19.11.2021 р. приєднатися до виступів переможців конгресу. 

9) до 02.12.2021 р. - протягом 14 днів після проведення конгрессу - отримати електронний 
(і паперовий) збірник матеріалів конгресу, що буде мати ISBN, програму і сертифікат 
учасника на електронну адресу і адресу «Нової пошти», вказані при реєстрації і у заяві. 
 

Вимоги щодо оформлення тез: 

1. Текст тез повинен бути набраний у текстовому редакторі Microsoft Word та мати не 
більше 3000 символів, включаючи пробіли (у разі перевищення ліміту символів, робота 
додатково оплачується у розмірі 150 грн.).  

2. Параметри сторінки: формат А4, поля по 2 см з усіх боків, гарнітура Times New Roman, 
розмір шрифту (кегль) – 12, міжрядковий інтервал - 1, зберігати текст у форматі 
.doc/.docx. 

3. Назви фармацевтичних фірм, апаратура, реактиви наводяться в оригінальній 
транскрипції; результати вимірювань – в одиницях Міжнародної системи (СІ). 

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

5. Тези не повинні містити таблиці, графіки, ілюстрації. 
6. Матеріали публікуються у авторській редакції. 

 

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. кафедрою та наукового керівника – зі ступенем / 

званням/посадою. 
5. Текст тез (має структуру: актуальність, мета, матеріали і методи, результати, 

висновки). 

 
 

               Зразок тез: 

  
Костенко Р.С. 

ВИВЧЕННЯ СТАНУ РЕСТАВРАЦІЙ ЗУБІВ  
Донецький національний медичний університет  

м. Лиман, Україна 

кафедра стоматології № 1 

зав. кафедрою – д. мед. н., проф. В. Г. Центіло 

наук. керівник - д. мед. н., проф. О. А. Удод 

 

Актуальність. ………….. 
Мета . ………… 

Матеріали і методи. ………… 

Результати.  ………………….. 
Висновки. …………………….. 
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Вимоги до оформлення презентацій та виступу: 

1. Презентація повинна бути підготована  в  застосуванні Microsoft  PowerPoint  у  форматі 
.ppt/.pptx, або в застосуванні 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. 
 

Шаблон заявки на участь  
у 83-му всеукраїнському науковому медичному конгресі студентів та молодих вчених  

«Медицина ХХІ сторіччя» (з міжнародною участю) 

 

Прізвище, ім’я, по батькові   

Назва закладу вищої освіти (чи роботи)  

Місто, країна   

Факультет, курс, група  

Форма участі :  - виступ і публікація  
   - публікація 

 

Кафедра (назва)   

Секція № ____ (для виступаючих)  

Назва наукової роботи (доповіді)  

Мобільний телефон   

E-mail  

№ відділення «Нової Пошти», місто, адреса  

(куди буде вислано збірник) 
 

Кількість необхідних друкованих примірників  

  
Робота конгресу планується за секціями: 
СЕКЦІЯ 1.  АКУШЕРСТВО ТА ГІНЕКОЛОГІЯ  
СЕКЦІЯ 2.  АНАТОМІЯ. ГІСТОЛОГІЯ. ПАТОЛОГІЧНА АНАТОМІЯ. СУДОВА МЕДИЦИНА, МЕДИЧНЕ 
ПРАВО 

СЕКЦІЯ 3.  ВНУТРІШНЯ МЕДИЦИНА 

СЕКЦІЯ 4. ЗАГАЛЬНА ТА БІОЛОГІЧНА ХІМІЯ  
СЕКЦІЯ 5.  МЕДИЧНА БІОЛОГІЯ 

СЕКЦІЯ 6.  МЕДИЧНА ФІЗИКА ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ 
СЕКЦІЯ 7.  МІКРОБІОЛОГІЯ, ВІРУСОЛОГІЯ ТА ІМУНОЛОГІЯ. ЕПІДЕМІОЛОГІЯ, ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ 
І ЛАБОРАТОРНА ДІАГНОСТИКА 

СЕКЦІЯ 8.  НЕВРОЛОГІЯ, НЕЙРОХІРУРГІЯ. ПСИХІАТРІЯ, ПСИХОТЕРАПІЯ, НАРКОЛОГІЯ, МЕДИЧНА 
ПСИХОЛОГІЯ  

СЕКЦІЯ 9. ПЕДІАТРІЯ, НЕОНАТОЛОГІЯ ТА ДИТЯЧІ ІНФЕКЦІЇ  
СЕКЦІЯ 10.  СТОМАТОЛОГІЯ 

СЕКЦІЯ 11.  ФАРМАЦІЯ ТА КЛІНІЧНА ФАРМАКОЛОГІЯ 

СЕКЦІЯ 12.  ФІЗІОЛОГІЯ ТА ПАТОЛОГІЧНА ФІЗІОЛОГІЯ 

СЕКЦІЯ 13.  ХІРУРГІЯ. ЕНДОСКОПІЯ. ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЯ. РЕКОНСТРУКТИВНО-

ВІДНОВЛЮВАЛЬНА ХІРУРГІЯ ТА ПРОМЕНЕВА ДІАГНОСТИКА. АНЕСТЕЗІОЛОГІЯ І РЕАНІМАЦІЯ. 

ОНКОЛОГІЯ ТА РАДІОЛОГІЯ. ДИТЯЧА ХІРУРГІЯ. ТРАВМАТОЛОГІЯ ТА ОРТОПЕДІЯ. ОФТАЛЬМОЛОГІЯ. 
СЕКЦІЯ 14.  ФІЛОСОФІЯ, ІНОЗЕМНІ МОВИ, УКРАЇНСЬКА ТА ЛАТИНСЬКА МОВИ. ОРГАНІЗАЦІЯ 
ВИЩОЇ ОСВІТИ, УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ЗДОРОВ'Я ТА ГІГІЄНА. ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ 

 

Також, крім зазначених напрямків, до збірника приймаються роботи з ПЕДАГОГІЧНОГО 

СПРЯМУВАННЯ за кожною із секцій. 
 

Переможці секційних засідань будуть нагороджені дипломами І, ІІ, ІІІ ступенів та дипломами 

за найкращу наукову доповідь, за найкращу презентацію, за найкращу концепцію.  
 



До 20.10.2021 року секретарям секцій необхідно надати інформацію про головуючих і 
секретаря секції на електронну адресу голови ради СНТ Скоробогач Стелли Сергіївни 
24.stellaskorobogach@dmnu.edu.ua 

 

Оплата:  
Здійснюється на карту Приватбанку:  
Для користувачів Приватбанку  
№ платіжної карти – 4731 2196 4121 7009 

Отримувач – СЕМАК АРТУР ВІТАЛІЙОВИЧ 

Призначення платежу – «Оргвнесок» та ПІБ (Наприклад: Оргвнесок Іванов І.І.) 
Для користувачів інших банків:  
Установа банку: ПриватБанк  
МФО банку: 305299  

РНОКПП отримувача: 3623406895 

IBAN: UA103052990000026201749010603 

Рахунок отримувача: 26201749010603 

Призначення платежу: 
Поповнення рахунку Семак Артур Віталійович, ПІБ першого автора. 

 

Контактна інформація: 
Скоробогач Стелла Сергіївна – голова ради СНТ;  
24.stellaskorobogach@dmnu.edu.ua; +38 (050) 178-96-91 (Viber, Telegram);  

 

Сіріченко Наталія Сергіївна - заступник голови ради СНТ; 

 natasha.ivanenko892@gmail.com; +38 (095) 759-81-50 (Viber, Telegram);  

 

Сьомова Ганна Андріївна - член ради СНТ;  
anyusyomova@gmail.com; +38 (095) 78-78-727(Viber, Telegram) 

 
 

З повагою, оргкомітет конгресу 

 
 
 


