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Шановні колеги! 

Ще раз запрошуємо Вас взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній 

конференції з міжнародною участю “ФІЗІОЛОГІЯ НЕЙРОЕНДОКРИННОЇ 

СИСТЕМИ” 

НАУКОВА ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ: 

1. Молекулярні та клітинні механізми нейроендокринної регуляції. 

2. Нейроендокринна регуляція репродукції та адаптації. 

3. Онтогенетичні аспекти нейроендокринної регуляції. 

4. Хроноритмологічні аспекти нейроендокринної регуляції.  

5. Нейроендокринна регуляція морфогенезу. 

6. Нейроімуноендокринна взаємодія в нормі та при патології. 

Увага! Термін подачі матеріалів продовжено до 20 серпня 2012 року. 
 

Наукові матеріали конференції будуть опубліковані у журналі «Клінічна та 

експериментальна патологія», що входить до переліку фахових видань з медичних та 

біологічних наук 

Вартість публікації: стаття 1 сторінка - 30 грн.; тези обсягом 1 

сторінка - 70 грн. 

 

Адреса для переведення плати за публікацію поштовим переказом: 58013 

м. Чернівці, вул.Червоноармійська буд.111, кв.7 Остапчук Марії Іванівні 

(копія квитанції про сплату надсилається до 1 серпня 2012 року за вказаною 

адресою або за е-mail: physiology@bsmu.edu.ua.) 
 

Вимоги до публікацій: 

Публікації подаються українською, російською або англійською мовами.  

1. Об'єм статті - 6-8 стандартних машинописних сторінок. 

2. Стаття подається в оргкомітет у двох роздрукованих екземплярах і на дискові CD-

R(W) у вигляді текстового файла, набраного у форматі *.rtf. Ім'я файла (латинськими 

літерами) має відповідати прізвищу першого автора. 

3. Текст статті повинен бути роздрукований шрифтом Times New Roman, кегль 14, 

міжрядковий інтервал - полуторний. Одна сторінка роздрукованого тексту повинна 

вмішувати 28-30 рядків, 60-65 знаків у рядку.  
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4. Статті потрібно оформляти за наступною схемою: 

-УДК 

-Ініціали, прізвище автора (співавторів) 

- Назва установ, де працюють автори. Для кожного з авторів статті, якщо вони є 

співробітниками різних установ, необхідно вказати розгорнуту назву установи, 

поставивши відповідну надрядкову цифру в кінці прізвища 

-Назва роботи 

-Резюме і ключові слова мовою оригіналу статті 

-Вступ 

-Мета дослідження 

-Матеріал і методи 

-Обговорення результатів дослідження 

-Висновки 

-Перспективи подальших досліджень 

-Література (покажчик літератури - не більше 15 джерел наводиться в алфавітному 

порядку. У тексті дається посилання на порядковий номер у списку (у квадратних 

дужках). 

-Назва роботи, автори, резюме і ключові слова російською мовою 

-Назва роботи, автори, резюме і ключові слова англійською мовою  

-Назва закладу якісною англійською мовою. Якщо текст статті набраний російською 

мовою - резюме українською та англійською, якщо англійською - резюме українською та 

російською мовами.  

5.На другому екземплярі роботи мають бути вказані прізвище, ім'я по-батькові, посада, 

науковий ступінь, вчене звання, домашня адреса і контактний телефон автора, який буде 

підтримувати зв'язок з редакцією. Ця інформація вноситься також у файл. 

6.Направлення від установи і заключения експертної комісії обов'язкові. 
ВИМОГИ ДО ТЕЗ 

1. 1-3 сторінки друкованого тексту, набраного в текстовому форматі *.rtf (лише одна робота 

в кожному файлі, назва файлу – прізвище першого автора в англійській транслітерації).  

2. Параметри сторінки: поля з усіх боків по 20 мм, шрифт Times New Roman розміром 14 

пунктів, чорного кольору, вирівнювання по ширині, відступ абзацу –5 знаків, текст друкується 

через 1,5 інтервала на листі формату А4 (210 x 297 мм) у двох примірниках. 

3. Структура тез: УДК, назва роботи великими літерами, нижче з абзацу - прізвища та 

ініціали авторів, четвертий рядок - повна назва закладу чи установи, місто, e-mail (обов’язково), 

п’ятий рядок – текст тез. 

4. Рекомендований план тез: актуальність проблеми, наукова новизна роботи, мета, методи та 

результати досліджень, висновки. 

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 

УДК … 

 

ВПЛИВ … 

Іваненко І.І. 

Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці, 

bsmu@bsmu.edu.ua 

Адреса для направлення матеріалів: 

58001, м. Чернівці, вул. Поповича, 17, або пл.Театральна,2 

кафедра фізіології ім. Я.Д.Кіршенблата 

Текст публікації, ілюстрації та реєстраційна картка повинні бути продубльовані 

електронною поштою організаторам – е-mail: physiology@bsmu.edu.ua. 
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