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ВЕЛЬМИШАНОВНИЙ (НА) ______________________________ !
Інформаційний лист №1
Маємо честь запросити Вас та членів товариства АГЕТ прийняти
участь у роботі науково-практичної конференції «Актуальні питання
сучасної морфології», яка присвячена 100-річчю з дня народження
професора Яхниці Олександра Гавриловича та 65-річчю з дня
народження Заслуженого діяча науки і техніки України, професора
Волошина Миколи Анатолійовича. Конференція відбудеться 30
вересня – 2 жовтня 2020 року на базі ЗАПОРІЗЬКОГО ДЕРЖАВНОГО
МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. В рамках роботи конференції планується
проведення наради завідувачів кафедр.
НАУКОВА ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ:
• Історія розвитку морфологічних шкіл за роки незалежності України
• Сучасні методи морфологічних досліджень морфогенезу та регенерації
• Функціональна морфологія нервової системи
• Морфогенез та реактивність серцево-судинної системи
• Функціональна морфологія імунної та лімфатичної систем
• Будова та реактивність ендокринного апарату
• Морфогенез, будова та реактивність органів травлення
• Морфогенез, будова та реактивність органів дихальної системи
• Функціональна морфологія органів опоно-рухового апарату
• Морфогенез, будова та реактивність органів сечо-статевого апарату
• Експериментальна медицина та екологічна морфологія
• Медична антропологія
• Проблеми викладання морфологічних дисциплін

Форми участі в конференції:
–
–
–
–

усна доповідь+публікація
стендова доповідь+публікація
тільки публікація
вільний слухач

ОФІЦІЙНІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
•
українська;
•
англійська;
•
російська.
РЕГЛАМЕНТ ДОПОВІДІ:
•
усна – до 15 хв.;

стендова – до 5 хв.;
•
виступ в обговоренні – до 3 хв.
Оргкомітет забезпечує доповідача мультимедійним проектором,
ноутбуком.
•

ФОРМИ ПУБЛІКАЦІЇ:
наукові матеріали будуть опубліковані у вигляді тез у збірнику
матеріалів конференції.
Конференція подана в реєстр з’їздів, конгресів, симпозіумів і
науково-практичних конференцій МОЗ України та МОН України
До участі у конференції необхідно до 1 червня 2020 року надіслати:
1. Тези
2. Анкету учасника
3. Ксерокопію квитанції про сплату
Матеріали надіслати на офіційну адресу
«Конференція 100-річчя проф. Яхниці О.Г.»:

конгресу

з

поміткою

69035 м. Запоріжжя, пр. Маяковського, 26, Запорізький державний медичний
університет проф. О.А Григор’євій, або/та на електронну адресу:
elengrig212@gmail.com
Доповнення 1
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ
УДК
Назва роботи (великими літерами)
Ініціали та прізвище авторів (не більш ніж 5 співавторів)
Повна назва установи
е-mail
Текст
Перелік літератури
Кожен із цих розділів потрібно виділити абзацним відступом.
У тезах висвітлюються нові, попередньо не опубліковані, наукові
результати.
Тези друкуються українською, російською або англійською мовами.
Обсяг тез до 4 сторінок. Друкувати через 1,5 інтервал шрифтом Times
New Roman (кегль – 14 пт.) без переносів у редакторі MICROSOFT
WORD на папері формату А4. Відступ абзацу – 1,25 см. Розмір полів
аркуша – зверху, знизу, зліва, справа – по 2,5 см.

Тези повинні супроводжуватись рекомендаціями для друку та підписом
керівника. Під текстом обов’язкові підписи авторів із зазначенням, що
дана робота раніше не подавалась до друку в інші видання.
Матеріали, які не відповідатимуть зазначеним вище вимогам,
публікуватися не будуть.
Вартість публікації тез при поданні матеріалів до 1 червня 2020 р. - 120 грн / стор.
Вартість публікації тез при поданні матеріалів до 1 липня 2020 р. - 180 грн / стор.

Кошти за публікацію надсилати на картковий рахунок:
26206663509886,
IBAN UA423052990000026206663509886,
банк одержувача АТ КБ «ПРИВАТБАНК», Київ, Україна,
ЄДР ПОУ одержувача: 2699915982
Одержувач: Григор’єва Олена Анатоліївна
Помітка: оплата публікації тез, ПІБ
Доповнення 2
РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА УЧАСНИКА
П. І. Б.____________________________________________________ ____
Науковий ступінь
Вчене звання ___________________________________________________
Посада _________________________________________________________
Університет, кафедра____________________________________________
Країна, місто ________________________________________________
Телефони ______________________________________________________
Поштова адреса для листування та e-mail _________________________
Участь у конференції
– усна доповідь; – стендова доповідь; – участь у засіданнях; – лише
публікація
Номер в готелі
□
Так
□
Ні
Реєстраційну картку надсилати разом з тезами на адресу оргкомітету
поштою або на E-mail з поміткою «Конференція 100-річчя проф. Яхниці
О.Г.».
Григор’єва Олена Анатоліївна: 0505450471, elengrig212@gmail.com
Матвейшина Тетяна Миколаївна: 0953228855; gusenichka.zebrovaya@gmail.com
Абросімов Юрій Юрійович: 0994522591; abrosimov1387@gmail.com

З повагою - Організаційний комітет

