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Шановні студенти та школярі! 

 

Запрошуємо Вас взяти участь у IІ Приазовських медико-біологічних читаннях, які відбу-

дуться в Донецькому національному медичному університеті за адресою м. Маріуполь, бульвар 

Шевченко 80. 

У зв’язку із запровадженням та перенесенням в Україні карантинних заходів, дата проведен-

ня переноситься на невизначений термін та буде надіслана учасникам пізніше. 

Планується робота секцій за такими напрямами: 

 Профілактика захворювань мультифакторіальної природи 

 Реабілітаційна медицина як компонент підтримки  здоров’я 

 Використання сучасних біоінженерних досліджень в медицині та освітньому процесі  

 Актуальні проблеми біохімічних досліджень у медицині та їх вплив на життя та здоров’я люди-

ни 

 Медико-біологічні підходи до підтримки здоров’я людини 

 Сучасні зміни в сфері охорони здоров’я та якість життя людини 

 Соціально-етичні питання в сучасній медицині та світі 

 Психо-емоційні стани людини як фактор ризику виникнення захворювання    

Робочі мови конференції – українська, англійська. 

Форми участі у конференції – очна, дистанційна, заочна. 

Регламент роботи конференції:  

• реєстрація, відкриття конференції, пленарне засідання, секційні засідання, майстер-класи, за-

ключне пленарне засідання. 

Публікація статей в збірнику матеріалів конференції. 

Формат тексту для публікації: обсяг –до 3-х сторінок, набраних через одинарний інтервал 

у редакторі Word. Шрифт Times New Roman. Розмір кегля – 14. Усі поля по 2 см.  

На першому рядку  – ініціали й прізвище автора (авторів, але не більш 3-х). Через інтервал – по 

центру назва доповіді великими літерами жирним шрифтом. Через інтервал- назва навчального за-

кладу, міста. Наступний рядок – основний текст з вирівнюванням за шириною й абзацним відсту-

пом 1,25 см.  

Ілюстративний матеріал подавати курсивом.  

Посилання в тексті оформлювати у квадратних дужках із зазначенням номера джерела за 

списком(не більш 3-х джерел) Літератури й номера сторінки, наприклад: [2, с. 34].  

Джерела у списку Літератури подавати наприкінці публікації за алфавітом.  

NB! За точність цитування, наведення прізвищ, дат, посилань, граматичні та стилістичні 

помилки відповідальність несуть автори. 

 

 

 

 

 

 



Зразок оформлення тез 

Гавро Д.В. 

КВАЛІМЕТРИЧНА МОДЕЛЬ ВСТАНОВЛЕННЯ РІВНЯ 

 СЕРЦЕВОСУДИННОЇ СИСТЕМИ ЛЮДИНИ 

Донецький національний медичний університет, м. Маріуполь 

Науковий керівник –  

       У всі часи здоров'я підростаючого покоління є нагальним питанням існування суспільства, бо 

тільки сильне молоде покоління може забезпечити його прогресивний розвиток [1, с. 3]. Хворе по-

коління не зможе вирішити важливих завдань, що стоять перед ним внаслідок фізіологічних вад. 

Відомо, що від захворювань серцево-судинної системи (ССС) в наші дні вмирає набагато більше 

людей, ніж від будь-яких інших захворювань і причин [3, с. 4]. 

Література  

1. Болезни сердца и сосудов. Сайт Фонда Содействия Кардиологическим Больным "Здоровое сер-

дце", 2001 г.  

2. Квалиметрия для всех: Учеб. Пособие / Г.Г. Азгальдов, А.В. Костин, В.В. Садовов. - М.: ИД 

ИнформЗнание, 2012. - 165 с. 3 

 

Для участі в конференції просимо надати до 29 травня 2020 року: 

1) заявку за поданою нижче формою (назва файлу: Прізвище_заявка.doc);  

2) тези для публікації в електронному збірнику матеріалів, оформлені  

прикріпленим файлом у форматі .doc або .rtf. (NB! Через технічні умови файли у форматі .docх ро-

зглядатися не будуть) (назва файлу: Прізвище_стаття.doc). 

Заявку і матеріали направляти  на електронну скриньку: pmbch2020@ukr.net  

Проїзд, харчування та проживання – за рахунок учасників читань. 

Запрошення на читання й додаткова інформація будуть надіслані після одержання заявки, 

матеріалів доповідей. 

Оргкомітет 

mailto:pmbch2020@ukr.net
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