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Шановні колеги!
Запрошуємо Вас прийняти участь у Всеукраїнській науковопрактичній конференції з міжнародною участю «Сучасні проблеми
морфології
людини»
(присвяченої
80-річчю
проф.
С.Ю.
Масловського), яка відбудеться 23-25 вересня 2020 року у
Харківському національному медичному університеті.

Всеукраїнська науково-практична конференція
з міжнародною участю

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ МОРФОЛОГІЇ ЛЮДИНИ







(присвячена 80-річчю проф. С.Ю. Масловського)

23-25 вересня 2020 року, м. Харків
Друге інформаційне повідомлення

Програма конференції:
філо- та онтогенетичні аспекти морфології людини;
мікроскопічні особливості органів та тканин тіла людини;
індивідуальна анатомічна мінливість та її значення для медицини (та
сучасної морфології);
морфо-томографічні дослідження ділянок, систем та органів людини;
значення морфології в системі сучасної медичної освіти та рівень її
викладання

Конференція подана до «Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів та
науково-практичних конференцій» МОЗ України на 2020 рік)
Робочі мови конференції: українська, англійська.
Матеріали конференції будуть опубліковані у збірнику тез. Термін
подачі матеріалів – до 15 серпня 2020 року.

Вартість публікації матеріалів – 200 грн (незалежно від обсягу
публікації).
Реквізити для оплати на картку АТ КБ «ПриватБанк»:
Одержувач
Малахов Станіслав Сергійович
№ картки
4731 2191 1465 3326
Усім авторам, які опублікували тези, буде надіслано електронний
варіант збірника матеріалів конференції в форматі.pdf.
Вимоги до оформлення тез:
- Тези направляються в форматі MS Word .doc;
- Обсяг - 1-3 повні сторінки (Формат А4):
- Поля - зверху - 2 см, знизу - 2 см; зліва - 2 см; праворуч - 2 см;
- Шрифт - Times New Roman;
- Кегль - 12;
- Інтервал - одинарний;
- Обов'язкова структура тез: вступ, мета дослідження, матеріали і
методи, результати і висновки;
- Назва роботи наводиться жирним шрифтом, великими літерами; на
наступному рядку вказується прізвище та ініціали автора (авторів) з
великої маленькими літерами, звичайним шрифтом, по центру; нижче повна назва місця роботи, місто, країна з великої маленькими літерами,
звичайним шрифтом, по центру;
- Вчені звання і наукові ступені авторів не вказуються;
- Використання таблиць, графіків, діаграм та ілюстрацій НЕ
допускається;
- Список літератури не наводиться.
Автор несе повну відповідальність за зміст поданих матеріалів,
достовірність результатів і дотримання прав використання
інтелектуальної власності третіх осіб.
Матеріали надсилаються електронною поштою за адресою:
konf_anatomy@ukr.net
В електронному листі просимо надати:
1) Тези в електронному вигляді. Електронний документ (файл) на
кожну публікацію окремий. Назва файлу складається з однієї або двох
прізвищ авторів (наприклад, «Іванов», «Петров_Шевченко» кирилицею);
2) Реєстраційна карта учасника (додаток 1).
3) Копія квитанції про оплату.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ: на Вашу електронну адресу буде надіслано
повідомлення про отримання тез та прийняття їх до публікації. Якщо
впродовж трьох днів Ви не отримали такого повідомлення – будь ласка,
продублюйте лист або зателефонуйте відповідальній особі за
нижченаведеним телефоном з понеділка по п'ятницю з 9:00 до 16:00
Контактний телефон: (050) 986-71-70
Відповідальна особа: доц. Гордійчук Дар’я Олександрівна
Додаток 1
РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА УЧАСНИКА*
П.І.Б.____________________________________________________
Організація_______________________________________________
Посада___________________________________________________
Науковий ступінь, звання__________________________________
Телефон__________________________________________________
E-mail____________________________________________________
Форма участі:

усна доповідь + публікація,

стендова доповідь + публікація,

тільки публікація,

вільний слухач
* звертаємо Вашу увагу, що оплата проїзду та проживання здійснюється за
рахунок відряджуючий сторони (оргкомітет за попередньою домовленістю
здійснює бронювання номерів у готелях міста різного рівня)
Розклад роботи конференції:
23 вересня
8.00-20.00 Заїзд учасників, реєстрація
24 вересня
8.00-11.00 Заїзд учасників, реєстрація
11.00-13.00 Відкриття конференції, пленарне засідання
13.00-14.00 Кава-брейк
14.00-16.00 Секційні засідання
16.00-18.00 Знайомство з університетом, екскурсії містом
18.00 Дружня вечеря
25 вересня
10.00 - 13.00 Секційні засідання
13.00-14.00 Кава-брейк
14.00-16.00 Закриття конференції, прийняття резолюції
16.00-18.00 Від’їзд учасників

