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Перше інформаційне повідомлення 

 
Відповідно до Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних 

конференцій МОЗ і АМН України, які будуть проходити у 2017 році та затверджені 

Українським центром наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи (№ 

369 від 06 липня 2016 р), 21-22 вересня 2017 року на базі Вінницького національного 

медичного університету ім. М.І. Пирогова буде проведена науково-практична 

конференція “Прикладні аспекти морфології” присвячена пам’яті професорів-

морфологів Терентьєва Г.В., Роменського О.Ю., Когана Б.Й., Шапаренка П.П., 

Жученка С.П., в рамках якої відбудуться: засідання Президії АГЕТ України, опорних 

кафедр анатомії, гістології та ембріології, оперативної хірургії та топографічної 

анатомії, проблемної комісії МОЗ і АМН України “Морфологія людини”. 
 

 

Адреса оргкомітету: Вінницький національний медичний університет  

                                  ім. М.І. Пирогова, вул. Пирогова 56, м. Вінниця, Україна, 21018. 

контактні телефони: 0732148417; 0671210005; 0677576486; 0965040549 

 
факс: (0432) 35-05-63,(0432) 66-13-93 

сайт:  http://www.vnmu.edu.ua/ 
E-mail: anatomyvnmu@gmail.com 

 

 

ОСНОВНІ ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ КОНФЕРЕНЦІЇ 
1. Експериментальна і клінічна морфологія. 

2. Функціональна морфологія. 

3. Екологічна морфологія. 

4. Біомедична антропологія. 

 

 

Місце проведення науково-практичної конференції: Вінницький національний 

медичний університет ім. М.І. Пирогова. 

Робочі мови: українська, російська, англійська. 

Матеріали будуть опубліковані у вигляді тез. 

Кінцевий термін подання матеріалів і заявок – 01 серпня 2017 року. 

Вартість публікацій - 25 гривень за 1 сторінку використовується на покриття витрат, 

пов'язаних з опублікуванням збірки тез доповідей і його поштовою розсилкою у разі 

заочної участі у конференції учасникам на поштову адресу, вказану у заявці, через десять 

днів після проведення заходу. 

Внесок за публікацію сплачується на рахунок відповідального за логістику Організації: 

Корзун Дмитро Юрійович, Приватбанк, № картки 5168755619772912, призначення 

платежу: "за матеріали конференції від ПІБ першого автора". 

Квитанція про оплату подається разом із реєстраційною картою та тезами доповіді 

організаційному комітету конференції електронною поштою: anatomyvnmu@gmail.com. 

 

 

 

 

 



Реєстраційна картка 
Загальні дані: Прізвище 

            Ім’я                   По-батькові 

            Науковий ступінь       Вчене звання 

                  Місце роботи 

            Посада 

Адреса: Поштовий індекс 

  Держава 

  Місто 

  Вулиця 

  № будинку, квартири 

Контактний телефон:    E-mail: 

  Відмітьте свої побажання відносно участі в роботі науково-практичної конференції 

“Прикладні аспекти морфології”: 

 

Публікація тез та виступ з усною доповіддю 

Публікація тез та виступ зі стендовою доповіддю 

Публікація тез 

Усна доповідь 

Стендова доповідь 

Як слухач 

 

Забезпечення виступу: 

 Мультимедійна презентація 

 Слайдпроектор 

Чи потрібно бронювання місця у готелі 

 Так    Ні 

 Якщо так, то з якого та по який термін перебування 

 

Число    Підпис  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вимоги до оформлення тез доповідей 
 Тези не повинні мати більше, ніж трьох авторів; 

 Обсяг наукових тез – до 5 сторінок; 

 Орієнтація – книжкова, поля – усі 20 мм, гарнітура – Times New Roman; 

 Кегль – 14, міжрядковий інтервал – 1,5; 

Список використаних джерел розміщується наприкінці тексту і повинен бути 

оформлений відповідно до існуючих стандартів бібліографічного опису (див.: стандарт 

«Бібліографічний запис. Бібліографічний опис» (ДСТУ 7.1:2006 та Форма 23, затверджена 

наказом ВАК України від 29 травня 2007 року № 342). У тексті посилання позначаються 

квадратними дужками із зазначенням порядкового номера джерела за списком та через 

кому – номер сторінки, наприклад: [5, c. 57-61]. 

 

Приклад оформлення тез 

 

Секція 4. Біомедична антропологія 

 

Іванов С. В., кандидат медичних наук, 

доцент, доцент кафедри анатомії людини 

Петрова І. С., аспірант кафедри анатомії людини 

Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова 

м. Вінниця, Україна 

 

РОЗМІРИ СЕЛЕЗІНКИ У ЖІНОК РІЗНИХ СОМАТОТИПІВ 

Текст ... 

Література: ... 

 

N.B. Редакційна колегія залишає за собою право часткового редагування матеріалу, який 

виконаний з порушенням згаданих вище вимог. 

 


