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ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
У відповідності з „Реєстром конгресів, симпозіумів, науково-практичних конференцій, наукових семінарів і
пленумів, які проводитимуться у 2009 році” МОН України маємо честь запросити вас до участі у Всеукраїнській науково-практичній конференції „Актуальні проблеми ембріологічних досліджень”, яка відбудеться 8-9
жовтня 2009 року на базі Дніпропетровської державної медичної академії. На конференції розглядатимуться
фундаментальні питання сучасної ембріології, а також суміжних клінічних напрямків. До участі у конференції
запрошуються вчені і викладачі медичних навчальних закладів і науково-дослідних установ, лікарі, здобувачі,
аспіранти.
Початок конференції – 8 жовтня о 10:00. У програму конференції увійдуть секційні та пленарні засідання, стендові презентації, обговорення.
Оргкомітет приймає наукові статті або тези доповідей звичайною або електронною поштою. Статті будуть
опубліковані в атестованому ВАК фаховому журналі «Морфологія» (Постанова президії ВАК України №205/1). Тези наукових робіт будуть опубліковані у збірнику матеріалів конференції, а також розміщені на офіційному сайті Наукового Товариства АГЕТ України.
Маємо надію, що конференція буде доброю нагодою для обміну досвідом і інформацією. Запрошуємо і бажаємо успіхів.
Оргкомітет

Вимоги до оформлення статей
Обсяг оригінальної статті – від 7 до 12 сторінок. Текст друкується через 1,5 інтервали, перенос слів – автоматичний, розмір шрифту 14 Times New Roman у редакторі Microsoft Word. Відступ абзацу – 10 мм. Береги з
усіх боків – по 20 мм.
До статті додаються:
1. Резюме (обсягом від 120 до 170 слів) трьома мовами – українською, російською та англійською. Після
резюме подаються ключові слова (5-8 слів або словосполучень) у називному відмінку.
2. Відомості про авторів із зазначенням адреси, контактних телефонів та e-mail.
3. Супровідний лист (направлення) установи.
Структура статті:
• УДК
• Назва статті (без використання абревіатур)
• Автор(и): ініціали, прізвище
• Назва кафедри, установи
• Місто
• Дані про зв'язок публікації з плановими науково-дослідними роботами.
• Текст статті
• Список літературних джерел.
У тексті статті необхідно додержуватись такої послідовності обов’язкових складових:
1. Вступ.
2. Мета.
3. Матеріали та методи.
4. Результати та їх обговорення.
5. Підсумок (або висновки).
6. Перспективи подальших розробок.
7. Список літературних джерел.
Стаття може містити діаграми, графіки та таблиці, побудовані виключно внутрішніми засобами редактора
MS Word. Фотоілюстрації (в т.ч. кольорові) подаються в електронному варіанті окремими файлами у форматі
*.jpg або *.tiff. Назви цих графічних файлів повинні відповідати номерам рисунків. Підписи до всіх рисунків
наводяться на окремому аркуші після списку літературних джерел.
Літературні посилання в тексті треба здійснювати наведенням в круглих дужках прізвища (прізвищ) та
ініціалів одного або двох авторів і наступного за ними року публікації (Іванов І.І., 2006). Можливе також цитування у вигляді: «...на думку І.І. Іванова та співавторів (2006)...». У випадках, коли наявні більше двох авторів, після прізвища та ініціалів першого зазначається «та співавт.», а потім рік публікації. Якщо наводяться дві
та більше робіт того самого автора(рів), що датуються одним роком публікації, слід використовувати літери а,
б, в та ін. після року публікації (1999а, 2000б). Посилання на кілька першоджерел у тексті статті наводяться у
хронологічному порядку публікацій.

Всі літературні посилання, наведені в роботі, обов’язково повинні бути представлені в списку першоджерел в алфавітному порядку (спочатку кирилицею, потім латиницею). Кожне використане бібліографічне джерело має бути позначене у тексті статті. Посилання на неопубліковані роботи або матеріали на правах рукопису (дисертації, автореферати, звіти, депоновані рукописи) не допускаються.
Рукопис повинен бути ретельно перевірений і відредагований автором. Всі наукові статті проходять процедуру рецензування. Редакція залишає за собою право скорочення і виправлення статей, включаючи зміну
стилю, але не змісту роботи.
Статті, оформлені без дотримання наведених правил, оргкомітет не реєструє.

Вимоги до оформлення тез
Обсяг тез – від 1 до 3 сторінок.
Текст друкується через 1,5 інтервали, перенос слів – автоматичний, розмір шрифту 14 Times New Roman у
редакторі Microsoft Word. Відступ абзацу – 10 мм. Береги з усіх боків – по 20 мм.
Структура тез:
 Назва (без використання абревіатур)
 Автор(и): ініціали, прізвище
 Назва кафедри, установи
 Місто
 Текст
Тези можуть містити діаграми, графіки та таблиці, побудовані виключно внутрішніми засобами редактора
MS Word.
У тексті бажано додержуватись загально прийнятої послідовності викладення:
- обґрунтування актуальності, мета;
- матеріали та методи;
- результати та їх обговорення;
- підсумок або висновки;
- список літератури (за необхідності).
Літературні посилання в тексті треба здійснювати наведенням в круглих дужках прізвища (прізвищ) та
ініціалів одного або двох авторів і наступного за ними року публікації (Іванов І.І., 2006)
Автори несуть відповідальність за достовірність представлених матеріалів.
Інформація для учасників
Оплата за публікацію тез і статей становить 25 грн. за одну сторінку. Кошти слід надсилати: 49094, Дніпропетровськ, пр.Героїв, буд.12, кв.439. Потоцька Ольга Юріївна. Призначення платежу: за публікацію статті (тез).
Обов’язково вказати прізвище першого автора.
Для підготовки програми та матеріалів конференції необхідно до 7 вересня 2009 року надіслати звичайною
або електронною поштою на адресу оргкомітету:
1. Текст статті або тез.
2. Копію квитанції про оплату публікації тез.
Для організації зустрічі просимо до 1 жовтня 2009 року сповістити оргкомітет про дату та час приїзду.
Адреса оргкомітету:
Електронна пошта для надсилання матеріалів або запитань: ivt@dsma.dp.ua.
Поштова адреса: 49005, Дніпропетровськ, вул. Севастопольська, 17, Морфокорпус ДДМА, кафедра гістології,
професору Твердохлібу І.В.
Контактні телефони: (0562) 713-53-23 (кафедра).
80974584284 (моб.)

