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ПОЛТАВА
21 травня 2020 року
Запрошуємо Вас взяти участь у науково-практичній інтернет конференції
«Актуальні проблеми функціональної морфології», яка відбудеться 21 травня 2020 року на
базі Української медичної стоматологічної академії.
Програмними питаннями будуть:

1.
2.
3.
4.
5.

Функціональна морфологія органів та систем.
Актуальні питання формування та становлення організму в онтогенетичному аспекті.
Сучасні морфологічні методи дослідження в нормі та при патології.
Проблеми викладання морфологічних дисциплін.
Пленум Всеукраїнської громадської організації НТ АГЕТ України.
Офіційні мови конференції – українська, російська, англійська.

Для участі у роботі конференції необхідно до 1.04.20 року на електронну
адресу gistologyia@umsa.edu.ua надіслати чотирма окремими файлами в
одному листі текст тез для публікації в матеріалах конференції, файл презентації,
заповнену реєстраційну карту учасника та скановану копію квитанції про оплату.
Тези будуть опубліковані в матеріалах конференції. Обсяг тез 1-3 сторінок. Розмір
шрифту 14 пт у Тіmes New Roman друкується через 1,5 інтервал без переносів, в редакторі
МІСRОSOFT WORD ХР. Відступ абзацу – 1, 25 см. Поля з усіх боків по 25 мм.
Конференція подана в реєстр з’їздів, конгресів, симпозіумів і науково-практичних
конференцій МОЗ України та МОН України
Кошти за публікацію у розмірі 120 грн. за сторінку А4 тез надсилати на рахунок:
ПІБ отримувача: Борута Наталія Володимирівна
Банк отримувача ПРУ КБ «Приватбанк»
Отримувач: поповнення по карткам
МФО 305299, код ОКПУ 14360570
Р/Р 29244825509100
Призначення платежу: друк матеріалів
На картку 4149439014288066 для Борута Наталії Володимирівни ІНН 2891521021.
Тел..0509582691

Матеріали приймаються до 1 квітня 2020 року.

Офіційне підтвердження про Вашу участь в роботі конференції, публікацію
наукових матеріалів та відомості про організацію конференції буде надіслано Вам до
25.04.20 р. в інформаційному повідомленні № 2.
Після завершення роботи конференції кожен із учасників поштою отримає
комплект матеріалів (за вказаною автором адресою), який включає в себе
сертифікат учасника, диск з матеріалами наукових робіт та мультимедійних
презентацій, інформаційні матеріали.
За додатковою інформацією звертатись: доцент кафедри гістології, цитології та ембріології
Якушко О.С., тел. 0662990448, (05322)608444.

Реєстраційна картка учасника
П. ___________________________________
І. ____________________________________
П-Б. ________________________________
Посада _______________________________
Науковий ступінь, звання _______________
Телефон ______________________________
Адреса для листування _________________
______________________________________
______________________________________
Реєстраційну картку прохання надіслати до 1 квітня 2020 року на e-mail.

