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Вельмишановні колеги!  

 

 Оргкомітет науково-практичної конференції 

"Прикладні аспекти морфології 

експериментальних і клінічних досліджень" має 

честь запросити Вас взяти участь у її роботі. Ми 

будемо раді вітати Вас 10-11 жовтня 2019 року у 

Тернопільському національному медичному 

університеті імені І.Я. Горбачевського МОЗ України, в 

лекційній аудиторії навчально-наукового інституту 

морфології (морфологічний корпус).      

 

Науково-практичні напрямки роботи 

конференції: 

- морфофункціональні зміни органів систем 

організму у віковому аспекті; 

- онтогенетична морфологія; 

- функціональна морфологія; 

- структурне забезпечення пристосувально-

компенсаторних процесів; 

- морфологічні аспекти мікроциркуляції в нормі та 

патології; 

- сучасні морфологічні методи дослідження тканин 

і органів в нормі і патології; 

- моделі, методи, алгоритми та програмні засоби 

аналізу морфологічної інформації. 

 

Форми участі у конференції: 

 усна доповідь та публікація; 

 стендова доповідь та публікація; 

 лише публікація; 

 вільний слухач. 

 

Офіційна мова конференції – українська, 

англійська 

 Регламент доповідей:  

 – усна  – до 15 хв.:   

 – презентація стенда – до 5 хв.;   

 – виступ в обговоренні  –  до 5 хв. 

Оргкомітет забезпечує мультимедійним 

проектором. 
 

Форма публікації: Матеріали конференції будуть 

опубліковані у тематичному електронному 

збірнику конференції.  

 

Просимо за 1 місяць до початку конференції 

підтвердити свою участь, за 2 тижні - вказати дату і 

час приїзду для організації зустрічі. 

 

При підготовці ТЕЗ матеріалів просимо 

дотримуватися вимог: 

 1. До друку приймаються тези доповідей, 

написаних державною мовою і підписаних авторами.   

2. Обсяг публікації – 1-2 сторінки.   

3. Текст тез подається в електронній версії, в 

редакторі Word, шрифтом 14 пт через 1,5 інтервали 

(28-30 рядків на сторінці) (загалом до 1800 знаків з 

пробілами на сторінці). 

4. Структура тез: назва роботи великими літерами, 

прізвище та ініціали авторів, повна назва установи, 

текст.  

5. При підготовці тез коротко викласти постановку 

проблеми та її зв’язок з важливими науковими чи 

практичними завданнями, сформулювати мету; 

навести методики дослідження; викласти основний 

матеріал, вказати висновки і перспективи. Автори 

несуть відповідальність за достовірність наведеної 

інформації. Тези не редагуються і публікуються в 

авторській редакції. 

6. Нагадуємо, що взяти участь та опублікувати 

матеріали на конференцію можна ВИКЛЮЧНО 

через систему Open Conference Systems, для цього 

потрібно зареєструватись і завантажити онлайн 

матеріали (матеріали публікацій, анкету учасника 

та ксерокопію квитанції про пересилку коштів) на 

сайті нашого університету за посиланням: 

http://conference.tdmu.edu.ua 
Інструкція з користування та реєстрації у системі: 

https://docs.google.com/document/d/1CCV1c4-

frOf9Fm8D5RbsLVB9YAR7p_QbnBX9BKCputM/edit 

 

Термін подачі робіт – до 17 вересня 2019 року. 

 

 

 

 

 

Вартiсть публікації тез - 120 грн. 

за 1800 знакiв (1 сторінка). 

 

 

РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ОПЛАТИ ПУБЛІКАЦІЇ 

 

Одержувач: Огінська Наталія Віталіївна 

на картку Приватбанку: 5168757401564416 

МФО 305299 

Код ОКПО 14360570 

 !!! з поміткою оплата за публікацію у конференції 

“Прикладні аспекти морфології експериментальних і 

клінічних досліджень”, та прізвищем першого автора.   

 Офіційне підтвердження про Вашу участь в роботі 

конференції, публікацію наукових матеріалів та відомості 

про організацію конференції буде надіслано Вам в 

інформаційному повідомленні № 2.  

 При реєстрації учасники сплачують оргвнесок. 

 

Матеріали, в яких порушуються принципи 

біоетики, та які не відповідають зазначеним вище 

вимогам, публікуватися не будуть.  

 

 
 

http://conference.tdmu.edu.ua/
https://docs.google.com/document/d/1CCV1c4-frOf9Fm8D5RbsLVB9YAR7p_QbnBX9BKCputM/edit
https://docs.google.com/document/d/1CCV1c4-frOf9Fm8D5RbsLVB9YAR7p_QbnBX9BKCputM/edit


                  ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ УЧАСНИКІВ 

  

Місце проведення конференції: 

Лекційна зала № 5 ННІ морфології 

Тернопільського національного медичного 

університету імені І.Я.Горбачевського МОЗ України, 

за адресою: 

м. Тернопіль, вул. Руська, 12, 

морфологічний корпус, 46001. 

 

 Оргкомітет конференції  

"Прикладні аспекти морфології експериментальних і 

клінічних досліджень"  

м. Тернопіль, вул. Руська, 12, 

морфологічний корпус, 46001. 

 

Контактні телефони: 

Проф. Небесна Зоя Михайлівна – директор навчально-

наукового інституту морфології; 

Тел.: (0352) 25-17-80; 097-979-19-36  

е-mail: nebesna_zm@tdmu.edu.ua, 

zoyadacenko@gmail.com 

 

Проф. Боднар Ярослав Ярославович – член 

оргкомітету, завідувач кафедри патологічної анатомії з 

секційним курсом та судовою медициною;  

Тел.: (0352) 52-58-44; 093-609-86-26 

 

Проф. Герасимюк Ілля Євгенович – член оргкомітету, 

завідувач кафедри анатомії людини;  

Тел.: (0352) 25-15-72; 063-715-64-01  

 

Доц. Шевчук Оксана Олегівна – член оргкомітету, 

керівник наукового відділу; 

Тел.: (0352) 52-45-54; 

 

 

Тел./факс: (0352) 52-04-79 – науковий відділ 

(організація наукових форумів), фахівець –Бісовська 

Тетяна Олегівна; 

е-mail: vonf@tdmu.edu.ua Web-сайт: www.tdmu.edu.ua  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Міністерство охорони здоров’я України 

Тернопільський національний медичний університет 

імені І.Я. Горбачевського МОЗ України 

Навчально-науковий інститут морфології 

 

 

Всеукраїнська науково-практична 

конференція 
 

“Прикладні аспекти 

морфології 

експериментальних 

і клінічних досліджень” 
присвячена пам’яті професора 

Волкова Костянтина Степановича 

 
Конференція включена до реєстру з’їздів, конгресів, 

симпозіумів та науково-практичних конференцій, які 

проводитимуться в 2019 році, затвердженому НАМН 

та МОЗ України, реєстраційний номер 315  
 

10-11 жовтня 2019 року 
 

 

mailto:zoyadacenko@gmail.com

