
Задля оптимізації роботи просимо 

тези надсилати за електронною адресою: 

E-mail: pshychenko85@gmail.com 

 

Вартість публікації тез 30 гр. за сторінку  

Реквізити для оплати будуть надані після 

редагування технічним секретарем 

 

Матеріали приймаються до 

10 жовтня 2017 року 
 

Контактні телефони: технічний секретар 

к.біол.н., доцент Пшиченко Вікторія 

Вікторівна моб. тел. (066) 1127888 

 

До участі у конференції необхідно до 10 

жовтня 2017 року надіслати: статтю або 

тези, анкету учасника, рецензію на статтю, 

тези, ксерокопію квитанції про сплату.  

 

Організаційні внески: 

- матеріали конференції, сертифікат – 100 

грн.,  

- дружня вечеря – 200 грн. 

 

За додатковою інформацією 

звертатися до оргкомітету 

конференції:  

Доктор медичних наук, професор  

Черно Валерій Степанович 

(066)7499318 

Кандидат біологічних наук, доцент 

Пшиченко Вікторія Вікторівна  

(066)1127888 
 

 

Доповнення 1 

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА 

УЧАСНИКА 

П.І.Б___________________________________

_______________________________________ 

Науковий ступінь, вчене звання _________ 

_______________________________________ 

Посада ________________________________ 

_______________________________________ 

Країна, місто ___________________________ 

Телефони ______________________________ 

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 на адресу 

оргкомітету поштою або на E-mail 

pshychenko85@gmail.com з поміткою 

«Картка_Морфологія». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ 

УКРАЇНИ 

МИКОЛАЇВСЬКИЙ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО 

ІІІ ВСЕУКРАЇНСЬКА 

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА 

КОНФЕРЕНЦІЯ 

«МОРФОЛОГІЯ ЛЮДИНИ ТА ТВАРИН» 

 

Інформаційний лист №1 

 
 

ІІІ ВСЕУКРАЇНСЬКА 

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА 

КОНФЕРЕНЦІЯ 

«МОРФОЛОГІЯ ЛЮДИНИ ТА 

ТВАРИН» 

(присвячена 70-й річниці з 

дня народження 

О.І. Цебржинського) 
 

 

2-3 ЛИСТОПАДА 2017 РОКУ 

 

Миколаїв 2017 

mailto:pshychenko85@gmail.com
mailto:pshychenko85@gmail.com


Вельмишановні колеги! 

Запрошуємо Вас взяти участь у ІІІ 

Всеукраїнській науково-практичній 

конференції «Морфологія людини та 

тварин», яка відбудеться 2-3 листопада 2017 

року на кафедрі лабораторної діагностики 

Миколаївського національного університету 

імені В.О.Сухомлинського згідно листа 

Міністерства освіти і науки України від 

06.03.2017 року за №1/9 – 125 про включення 

до реєстру наукових конференцій МОН 

України. 

Метою ІІІ всеукраїнської науково-

практичної конференції «Морфологія 

людини та тварин» є висвітлення нових 

теоретичних і прикладних питань морфології 

людини та тварин, а також сучасних 

морфологічних методів дослідження; обмін 

думками та пошук нових пріоритетних 

напрямків наукових досліджень в галузі 

морфології; встановлення та розвиток нових 

контактів у сфері наукового співробітництва 

між навчальними закладами, науковими 

установами, підприємствами України; 

впровадження нових наукових розробок; 

залучення молодих науковців до розробки  

актуальних напрямків морфологічних 

досліджень.  

 

Основні напрями роботи конференції: 

1. Функціональна морфологія органів і 

систем людини та тварин; 

2. Сучасні морфологічні методи 

дослідження; 

3. Актуальні питання формування та 

становлення організму в онтогенетичному та 

філогенетичному аспектах; 

4. Екологічна морфологія; 

5. Проблеми викладання морфологічних 

дисциплін. 

 

Робочі мови конференції: українська, 

російська, англійська 

 

Форми участі:  

- Усна доповідь і публікація статей 

та тез; 

- Тільки публікація статей та тез; 

- Стендова доповідь; 

 

За результатами конференції планується 

видання двох збірників матеріалів 

конференції. Тези доповідей будуть 

опубліковані в журналі «Науковий вісник 

Миколаївського Національного 

університету імені В.О. Сухомлинського» 
(Серія Біологічні науки). Статті будуть 

опубліковані в журналі «Вісник проблем 

біології і медицини», який внесений до 

переліку фахових видань, затверджених ДАК 

України.  

 

Статті приймаються в електронному 

варіанті. Обсяг статей – від 8 сторінок. 

Розмір шрифта 14 пт у Тіmes New Roman 

друкується через 1,5 інтервал без переносів в 

редакторі МІСRОSOFT WORD 97, ХР. 

Відступ абзацу – 1,25 см. Поля: зліва і зправа 

2,5 см, зверху і знизу 3,0 см.  

До друку приймаються наукові статті, які 

містять такі необхідні елементи: шифр УДК; 

ініціали та прізвища авторів (кількість авторів 

однієї статті не повинна перевищувати п’яти 

осіб); e-mail, назва статті; назва установи та 

місто зв’язок з науковими темами і планами 

(з  номером  держ.  реєстрації);  вступ;   мета 

дослідження; об’єкт і  методи дослідження; 

результати досліджень та їх обговорення; 

висновки; перспективи подальших 

досліджень; список літератури згідно вимог 

ДАК України. Посилання на авторів у тексті 

наводяться у квадратних дужках. 

Резюме: українською та російською 

мовами не більше 0,5 стор. кожне. Резюме 

англійською мовою 2 сторінки. 

 

Задля оптимізації роботи просимо 

статті надсилати за електронною адресою 

visnik.umsa@ukr.net з приміткою 

конференція морфологія 

Контактні телефони: заступник головного 

редактора, д.мед.н., професор Проніна Олена 

Миколаївна моб. тел. (050) 6686851 

 

Вартість публікації статті 50 грн. за 

сторінку 

Реквізити для оплати будуть надані після 

редагування технічним секретарем 

 

Тези приймаються в електронному 

варіанті. Обсяг тез – до 4 сторінок. Розмір 

шрифта 14 пт у Тіmes New Roman друкується 

через 1,5 інтервал без переносів в редакторі 

МІСRОSOFT WORD 97, ХР. Відступ абзацу – 

1,25 см. Розміри полів аркуша всі по 20 мм.  

Структура друкованої роботи (тез): УДК;  

нижче з абзацу – прізвище, ініціали авторів;  

назва тез великими літерами (вирівнювання 

по центру); четвертий рядок – назва закладу 

чи установи, місто, e-mail (обов’язково),  

п’ятий рядок – текст тез (актуальність 

проблеми, наукова новизна роботи, мета, 

методи та результати досліджень, висновки; 

список літератури згідно вимог ДАК України) 

mailto:visnik.umsa@ukr.net

