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молодим шанувальникам науки та доказовості!

ПРИВІТ,

Сподіваюсь, що у Вас все добре, Ви в доброму гуморі та чудово

себе почуваєте!  А ще сподіваюся, що Ви нічого не планували на

прийдешню весну. Бо незважаючи на пандемію та карантин, я 

дуже чекаю на зустріч із Вами.

Потрібен привід? Будь ласка)

 Деканат медичного факультету №1 разом зі Студентським 

Науковим Товариством ДВНЗ "Ужгородський національний 

університет" щиро запрошують всіх бажаючих взяти участь у ХIX-й 

міжнародній науково-практичній конференції 

" ", яка відбудетьсяUzhhorod Medical Students' Conference

21-23 квітня 2021 року ZOOM на онлайн -платформі .

На тебе чекатиме безліч можливостей! А саме:

Поділитися знаннями та випробувати власні ораторські навички.

 Дозвольте собі поринути в атмосферу нового міста, цікавих

зустрічей, незабутніх знайомств, теплих розмов та відчуття

близькості та сімейного тепла навіть на відстані сотень кілометрів

між нами.

  Оргкомітет  докладе максимум зусиль, щоб ВиUMESCO 2021

залишилися задоволеними від участі та були приємно здивовані

нашим форматом онлайн-конференцій.

Це буде те, чого на онлайн -конференціях ви ще не бачили!

З повагою,

Голова СНТ та оргкомітету конференції,

.Анна Бердар

Отримати досвід від інших учасників конференції та провідних

лекторів факультету.

Взяти участь в цікавих інтерактивних заходах.

Відчути атмосферу квітучого міста над Ужем навіть через свій

екран



СЕКЦІЇ:



ПРАВИЛА
РЕЄСТРАЦІЇ:

1Для участі в конференції необхідно заповнити електронну

форму на офіційному сайті конференції.

Якщо у наукової роботи є 2 або більше співавторів, реєструвати 
її повинен один з авторів, який вказує співавторів у необхідному полі. 
Для отримання додаткового збірника тез та сертифікату учасника 
для співавтора необхідно обрати дану опцію при реєстрації.

Якщо у одного автора є декілька робіт, то при повторній реєстрації 
іншої роботи повторна оплата не потрібна.

2
Після реєстрації учаснику буде присвоєно порядковий номер і 

з'являться реквізити для оплати організаційного внеску та буде 

вказано її суму, що залежить від обраних Вами опцій.

 Обов'язково вказуйте призначення платежу! В призначенні необхідно

вказати "Благодійний внесок за участь в конференції, №*" та 

порядковий номер при оплаті. Якщо призначення платежу не буде 

вказано, то ідентифікувати учасника буде неможливо!

Зберігайте чек або скріншот із підтвердженням про оплату до початку 
конференції.

Подані тези перевірятимуться редакційною комісією та проходитимуть
рецензування, а також                                          Наполегливо просимо 
учасників конференції дотримуватись академічної доброчесності та 
подавати власні наукові дослідження, а також вказувати посилання, на 
яких вони грунтуються. 

перевірку на плагіат.



ВИМОГИ ДО

ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ:



ПРИКЛАД 
ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ:

ПЕРЕДБАЧЕННЯ КІЛЬКОСТІ УЧАСНИКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ UMESCO 2021
PREDICTING THE NUMBER OF PARTICIPANTS UMESCO 2021
     Ньютон І., Шредінгер Е., Тесла Н.
     Науковий керівник: д.м.н., проф. Альберт Ейнштейн
     Медичний факультет ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
     Кафедра фундаментальних дисциплін 
     м. Ужгород, Україна
 Вступ. UMESCO це медична студентська науково-практична конференція, яка— 

проводиться на базі ДВНЗ "Ужгородський національний університет" в місті Ужгород.
Організаторами конференції виступають Студентське Наукове Товариство медичного 

  Мета роботи. Передбачити можливу кількість учасників UMESCO 2021 онлайн для того, 
щоб якнайкраще підготуватися та організувати все на найвищому рівні.
  Матеріали і методи дослідження. Офіційна статистика учасників наукової конференції 
UMESCO 2017, UMESCO 2018, UMESCO 2019. Застосування математичних моделей 
для прогнозування кількості можливих учасників. Дані реєстраційної форми 

  Результати. Згідно із отриманими даними досліджень очікується понад 350 наукових 

  Висновки. Оргкомітет UMESCO 2021 чекає на Вас на нашій конференції та бажає 
гарного проведення часу. До зустрічі 21-23 квітня 2021 року в ZOOM.

факультету та Українська медична студентська асоціація.

UMESCO 2021.

публікацій.



ВАРІАНТИ УЧАСТІ

ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ВНЕСКИ:

Публікація тез та доповідь (цьогоріч лише усна)

Презентація доповіді на науковій секції

Пакет учасника

Збірник публікацій

Сертифікат учасника

Лекції провідних спеціалістів

260 грн.

Тільки публікація тез

Збірник публікацій

*При публікації тез без доповіді сертифікат учасника

не видається

200 грн.

Пасивна участь

Відвідування наукових секцій без доповіді та публікації тез

Лекції провідних спеціалістів

Пакет учасника без збірника публікацій

Сертифікат учасника

220 грн.



ОРГАНІЗАТОРИ:
СНТ медичного факультету УжНУ

Ukrainian Medical Students` Association

Ужгородський національний університет, онлайн-платформа ZOOM

21-23 квітня 2021 року 10 березня 2021 року

Реєстрація учасників відбувається виключно на офіційному

сайті конференції

Смоланка В.І. доктор медичних наук, професор, заслужений лікар

України; Ректор ДВНЗ «Ужгородський національний університет»;

Президент Української асоціації нейрохірургів, член тренувального 

комітету Європейської асоціації нейрохірургічних товариств. 

 доктор медичних наук, професор, заслужений лікарБолдіжар О.О.

України; Декан медичного факультету №1 ДВНЗ «Ужгородський 

національний університет». 

 доктор медичних наук, професор, завідувач кафедриГанич Т.М.

факультетської терапії ДВНЗ «Ужгородський національний 

університет»; Куратор Студентського наукового товариства.

 голова Студентського наукового товариства.Бердар А.М.

ГОЛОВИ ОРГКОМІТЕТУ:
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