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Шановні колеги! 
 
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції 
«Актуальні досягнення медичних наукових досліджень в Україні та країнах 

ближнього зарубіжжя», яка відбудеться 2–3 жовтня 2020 року в м. Київ.  

 
За результатами конференції буде виданий збірник матеріалів конференції. 
 
В рамках конференції планується робота за наступними тематичними секціями: 

1. Актуальні проблеми медичної теорії 
2. Актуальні проблеми практичної медицини 
3. Актуальні проблеми профілактичної медицини 
4. Актуальні проблеми фармацевтичної науки та практики. 

 
Форма участі: дистанційна. 

 
Для участі у конференції необхідно до 23.00 год. 29 вересня 2020 року: 
 
1. Заповнити заявку на участь у конференції на сайті Київського медичного 
наукового центру у розділі «Семінари та конференції»; 
2. Надіслати на наступну адресу: events@kyivmedcenter.org.ua електронний варіант тез 
доповіді для рецензування. Після рецензування учасникам будуть надані реквізити 
для сплати оргвнеску. 

Розмір організаційного внеску становить 170 грн. 
3. Надіслати відскановану (сфотографовану) копію квитанції про сплату 
організаційного внеску (після надання реквізитів). 
Документи повинні бути підписані за наступним прикладом: 
Жуков_Тези, Жуков_Внесок. 
 
Примітка:  
1. Про одержання матеріалів для участі у конференції Оргкомітет обов’язково надішле 
підтвердження.  
2. У випадку неодержання підтвердження просимо звернутись до Оргкомітету. 
 
Збірник буде надісланий 16 жовтня 2020 року на поштову адресу учасників, 
вказану у заявках. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVV7T_IURXOjvag_ehNoiNNOweMhqYZh6xjHWWudpHKQ3JrA/viewform
mailto:events@kyivmedcenter.org.ua


Вимоги до оформлення тез доповідей 
➢ Обсяг наукових тез – до 5 сторінок; 
➢ Орієнтація – книжкова, поля – усі 20 мм, гарнітура – Times New Roman; 
➢ Кегль – 14, міжрядковий інтервал – 1,5; 
➢ Список використаних джерел розміщується наприкінці тексту і повинен бути 

оформлений відповідно до існуючих стандартів бібліографічного опису (див.: стандарт 
«Бібліографічний запис. Бібліографічний опис» (ДСТУ 7.1:2006 та Форма 23, 
затверджена наказом ВАК України від 29 травня 2007 року № 342). 

 
Приклад оформлення тез 

 
Секція 2. Актуальні проблеми практичної медицини 

 
Паннова О. І., кандидат медичних наук, 

доцент, доцент кафедри стоматології 
Вольненко І. С., аспірант кафедри стоматології 

Одеський національний медичний університет 
м. Одеса, Україна 

 
АНАЛІЗ ТРАВМАТИЧНИХ УШКОДЖЕНЬ НИЖНЬОЇ ЩЕЛЕПИ 

Текст ... 
Література: ... 

 
 
 
Контакти організаційного комітету: 
 

Київський медичний науковий центр  
 
Веб-сторінка: www.kyivmedcenter.org.ua  
E-mail: events@kyivmedcenter.org.ua 
Тел: +38 095 20 11 617 
Час роботи: Пн-Пт 08:00 – 17:00 (крім святкових днів) 

http://www.kyivmedcenter.org.ua/
mailto:events@kyivmedcenter.org.ua

