
 

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ УЧАСНИКІВ: 

 

Місце проведення конференції: Конгрес-

центр Сумського державного університету, за 

адресою: вул. Покровська, 9/1, м. Суми 

 

Контактні дані оргкомітету: 

 

Погорєлов Максим Володимирович 

m.pogorielov@gmail.com 

+380542661761 

 

Піддубний Артем Михайлович 

a.piddubny@med.sumdu.edu.ua  

+380951499714 

 

Тези та анкети учасника (а також ксерокопію 

квитанції про сплату оргвнеску) необхідно 

надіслати до 15 жовтня на адресу 

sumy.conf.2017@gmail.com  

 

Оплату участі (100 або 350 грн.) можна 

провести під час реєстрації або заздалегідь за 

наступними реквізитами: 

Сумський державний університет 

КОД ЄДРПОУ 05408289 

МФО 820172 р/р 31258290105677 

в ДКС України 

Призначення платежу: *; 25010100; оргвнесок 

конференції «Перспективи розвитку медичної 

науки і освіти» 

 

 

Анкета учасника 

 

Прізвище______________________ 

Ім’я___________________________ 

По батькові_____________________ 

Науковий ступінь________________ 

Вчене звання____________________ 

Посада_________________________ 

Назва організації________________ 

 

Контактні дані: 

Телефон________________________ 

E-mail__________________________ 

 

Форма участі: 

o Усна доповідь 

o Стендова доповідь 

o Слухач 

Секція конференції ________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

Участь у семінарі програми HORIZON-2020: 

o Так 

o Ні  

 

Необхідність бронювання готелю: 

Кількість місць__________________ 

Дата заїзду______________________ 

Дата виїзду______________________ 

 

 

 

 

 

МІНІСТЕРТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

МЕДИЧНИЙ ІНСТИТУТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-

МЕТОДИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ, 

присвячена 25-ти річчю Медичного інституту 

Сумського державного університету  

 

«ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

МЕДИЧНОЇ НАУКИ І ОСВІТИ» 

 

 

 

 

 

16-17 листопада 2017 року 
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Вельмишановні колеги! 

 

Сумський державний університет має честь 

запросити Вас до участі у Всеукраїнській 

науково-методичній конференції, присвяченій 

25-ти річчю Медичного інституту СумДУ, 

«Перспективи розвитку медичної науки і 

освіти», яка відбудеться 16-17 листопада на 

базі Сумського державного університету 

МОН України. Конференція зареєстрована в 

ДНУ «УкрІНТЕІ» (посвідчення №549)  

 

З найкращими побажаннями, 

Оргкомітет 

 

За підтримки НКП програми Європейського 

союзу HORIZON-2020 «Здоров’я, 

демографічні зміни та добробут» в рамках 

конференції буде проведений семінар-

тренінг: 

 

«Пошук та підготовка проектів в рамках 

програми HORIZON-2020» 

 

Організаційний внесок участі в конференції 

складає 100 гривень та включає в себе 

публікацію матеріалів, сертифікат та кава-

брейки.  

 

Участь у дружній вечері - 250 грн. 

 

 

 

 

Секції конференції: 

 

Методичне спрямування: 

1. Науково-методичне забезпечення 

навчальних дисциплін базового циклу 

у підготовці майбутнього лікаря; 

2. Професійна підготовка майбутніх 

лікарів на клінічних базах;  

3. Виклики при підготовці майбутніх 

лікарів англійською мовою навчання;  

4. Сучасні вимоги до післядипломної 

спеціалізації випускників медичних 

ВНЗ;  

5. Академічна мобільність студентів та 

аспірантів медичних спеціальностей; 

6. Теоретичні та методичні засади 

формування навчальних програм при 

підготовці докторів філософії у галузі 

знань «Охорона здоров’я».  

Наукове спрямування: 

1. Наукові досягнення в галузі 

експериментальної медицини; 

2. Наукові досягнення в галузі клінічної 

медицини; 

3. Міждисциплінарні дослідження: 

виклики та перспективи.  

В рамках конференції будуть проведені 

відокремлені секції: 

1. Сучасні виклики морфологічних 

досліджень (присвячена пам’яті 

професора Ковешнікова В.Г.). 

2. Особливості перебігу інфекційних 

хвороб на сучасному етапі. 

Офіційні мови конференції – українська, 

англійська. 

 

 

Форми участі: 

 Усна доповідь 

 Стендова доповідь 

 Слухач 

 

Вимоги до усних та стендових доповідей 

будуть надіслані після формування програми 

конференції. 

 

 

Вимоги до оформлення тез: 

 

1. Тези готуються в редакторі MS Word, 

обсягом до 1 сторінки А4; 

2. Шрифт Times New Roman, 12 кегль, 

1,0 міжрядковий інтервал, поля – всі 

по 1,5 см; 

3. Структура тез: 

a. Назва (великими літерами, 

напівжирний шрифт) 

b. Прізвища та ініціали авторів 

(курсив) 

c. Назва установи (курсив) 

d. Основний текст роботи (бажано 

структурувати на підрозділи: вступ, 

матеріали та методи дослідження, 

результати, висновки) 

 

Всі тези будуть опубліковані в матеріалах 

конференції 


