Шановні викладачі та студенти!
Адміністрація Медичного коледжу «Монада» запрошує
студентів взяти участь у
XXІ-й науковій студентській конференції,
яка відбудеться 29.04.2020 р.,
за адресою: м. Львів, вул. Патона, 32
СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ ПРОВОДЯТЬСЯ ВІДПОВІДНО ДО
НАПРЯМКІВ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
1.
2.
3.
4.

Секція «Медичних дисциплін»
Секція Соціогуманітарних дисциплін
Секція Стоматологія
Секція Фармація
Час реєстрації учасників: з 10:30 до 11:30.
Початок конференції: о 12:00.

До 07.03.2020 р. необхідно подати інформацію про учасників, їх керівників та
теми роботи відповідальній за НСК:
Байдалці І.Д. тел. 0637866700, 0984267413,
e-mail: bayiryna@ukr.net.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ
Тези подаються в електронному варіанті, назва файлу повинна містити
прізвище доповідача, назву роботи. Приклад: Кулеба О._Особливості складу
ротової рідини у підлітків.
Мінімальний обсяг – 3 сторінки формату А4, максимальний – 5;
Набір тексту виконується у редакторі Microsoft Word,
формат docx.
шрифт – Times New Roman; розмір кегля – 14;
міжрядковий інтервал – 1,5;
абзац – 1,25 см;
поля: верхнє, нижнє, ліве та праве – 2,0 см.
Структура друкованої роботи має включати актуальність, мету, матеріали
та методи, результати, висновки, використану літературу (виділені окремими
пунктами роботи, жирним шрифтом).
Діаграми, схеми, таблиці та формули необхідно подавати у роботі
безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці.
Оформлення рисунків і таблиць має бути чорно-білим.
Список літератури має містити лише джерела, на які є посилання в тексті
(не менше 5), оформляється згідно ДСТУ 8302:2015 «Інформація та
документація.
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складання». У тексті статті посилання на використані літературні джерела слід
зазначати порядковим номером, виділеним двома квадратними дужками, згідно
з переліком джерел (позиція цитованого видання у списку літератури, сторінка).
Приклад оформлення посилань:[1, с. 45].
Сторінки не нумерувати.
Для виступу на конференції слід підготувати презентацію, з обов’язковим
переліком опрацьованої літератури.
З усіх питань звертатись до відповідальної за роботу НСК Байдалки І.Д.
(тел. 0637866700, 0984267413, e-mail: bayiryna@ukr.net.).

ВИМОГИ ДО ДОПОВІДІ У ОЧНІЙ ФОРМІ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ:
1. Реєстрація перед початком конференції.
2. Подача презентації повинна бути виконана в програмі «Microsoft Office
Power Point 2007» та передана на електронному ресурсі перед секційним
засіданням.
3. Тривалість презентації роботи – 7-10 хв., відповіді на питання – до 3 хв.
СТЕНДОВІ ДОПОВІДІ (в формі банера) передати до початку роботи
конференції відповідальній за роботу НСК Байдалці І.Д. (218 каб.).
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РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ ПРИ ЗАСТУДІ».
Доповідач:Андріяш Вікторія (ІФМ-2, відділення «Фармація»,Чернівецька філія
ТзОВ Медичний коледж «Монада»).
Наукові керівники: к. фарм. н. Горошко О.М., зав. фарм. відділенням
Франко Л.В.
Актуальність. Незважаючи на бурхливий розвиток хімії та зростання
кількості нових, досить ефективних, синтетичних лікарських препаратів,
лікарські рослини й надалі залишаються одним з основних джерел одержання
лікувальних й профілактичних засобів при захворюваннях різних систем
людського організму, зокрема, гострих респіраторних захворювань [1, с. 45].
Мета. …
Короткий виклад матеріалу…
Висновок…
Використана література.

З повагою,
директор базового відділення
ТзОВ Медичний коледж «Монада»,

к. мед. н. Ю.Г. Брейдак

