МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
ЗАПОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Біологічний факультет
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
ЗАПОРІЗЬКA ДЕРЖАВНА ІНЖЕНЕРНА АКАДЕМІЯ

ІI РЕГІОНАЛЬНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ СТУДЕНТІВ,
АСПІРАНТІВ ТА МОЛОДИХ УЧЕНИХ «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПРИРОДНИЧИХ НАУК – 2013»
14 грудня 2013 року, м. Запоріжжя
ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Ректорат, Рада молодих вчених, Студентське наукове товариство
Запорізького державного медичного університету запрошують Вас взяти участь у ІІ
регіональній науково-практичній конференції студентів, аспірантів та молодих
вчених «Актуальні проблеми та перспективи розвитку природничих наук – 2013»,
яка відбудеться 14 грудня 2013 року в Запорізькому державному медичному
університеті.
Напрямки роботи конференції:
- анатомія людини і тварин
- неорганічна та аналітична хімія
- біологічна, медична хімія та
- органічна та біоорганічна хімія,
лабораторна діагностика
високомолекулярні сполуки
- генетика та селекція рослин
- прикладна ботаніка та фізіологія
- ландшафтний дизайн та
рослин, фармакогнозія
декоративне рослинництво
- природокористування та охорона
- мисливствознавство та іхтіологія,
навколишнього середовища
екологія
- фармакологія та пошук біологічно
- мікробіологія, вірусологія та
активних речовин
імунологія
- фізіологія людини і тварин
Робоча мова конференції: українська, російська, англійська.
Орієнтовна програма конференції:
08.00 – 09.00
09.00 – 10.00
10.00 – 11.30

- реєстрація учасників конференції;
- відкриття конференції, пленарне засідання;
- робота секцій;

11.30 – 12.00
12.00 – 14.00
14.00 – 15.00

- кава - брейк;
- робота секцій;
- закриття конференції.

Форми та правила участі у конференції
1. Усна доповідь (7 хвилин) з публікацією тез;
2. Усна доповідь без публікації тез;
3. Публікація тез.
4. Стендова доповідь
Правила оформлення тез:
об’єм тез – 1 сторінка А4;
шрифт - Times New Roman, кегль шрифту – 14, інтервал – 1,5;
список літератури не більше 2-3 джерел;
літературні посилання в тексті оформляти за зразком [Шевченко, 1998]
Структура тез:
Назва роботи великими літерами;
УДК;
П.І.Б. авторів;
П.І.Б., посада наукового керівника;
Повна назва навчального закладу;
Назва кафедри;
Текст тез.
Текст тез має вміщати мету дослідження, матеріали і методи, отримані
результати, висновки.
Вартість публікації тез – 50 грн.
Умови участі у конференції:
Для участі у роботі конференції необхідно до 05 грудня 2013 року надати в
оргкомітет:
Анкету учасника (додаток 1) та електронну версію тез;
Відскановану квитанцію про оплату публікації тез.
Кошти на публікацію тез переводяться за реквізитами:
МФО 300023
ОКПО 00039019
Транзиторний рахунок 29248150000006
Назва банку: Акціонерно-комерційний банк соціального розвитку
«Укрсоцбанк»
! В призначенні платежу вказати:
для поповнення СКР № 26255321012066 Павлов Сергій Васильович
Вказані документи потрібно надіслати на електронну адресу:

conf.zsmu@gmail.com
Телефони для довідок: +38 (091) 91-11-567, +38 (068) 450-28-69, +38 (066)
849-28-79– Кузьо Назар Володимирович

С повагою, оргкомітет

