ВЕЛЬМИШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Маємо честь запросити Вас прийняти участь у роботі
V(п`ятої)п`ятої)) міжрегіональної) науково-практичної) конференції)
«Стоматологія Придніпров`я » внесено в реєстр заходів МОЗ Украї)ни
Яка відбудеться 19 квітня 2019 року
м. Дніпро.
Мета конференції – обговорити актуальні питання діагностики та
лікування основних стоматологічних захворювань.
НАУКОВА ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ:
•
Актуальні питання клінічної) та експериментальної) стоматології).
•
Фундаментальні механізми лікування захворювань твердих
тканин зубів та пародонта сучасними методиками.
•
Клінічна оцінка стоматологічного статусу у дітей із соматичною
патологією.
•
Сучасні методи діагностики анатомо-функціональних порушень
при плануванні ортопедичного лікування.
•
Обґрунтування застосування нових хірургічних методик у
комплексному лікуванні стоматологічних захворювань.
•
Сучасні підходи до лікування хвороб пародонта і слизової)
оболонки порожнини рота.
•
Естетична та функціональна реабілітація
пацієнтів з використанням дентальних імплантатів.
Форми участі в конференції: публікація в збірнику, вільний слухач,
доповідач.
Форма публікації: тези конференції) будуть опубліковані у
електронному збірнику.
Оргкомітет забезпечує: мультимедійним проектором, інше.

При подачі документів просимо дотримуватися вимог:
1.
До публікації) приймаються тези, написаних зазначеними вище
мовами.
2.
Обсяг публікації) – 1-2 сторінки.
3.
Тези подаються в електронній версії), в текстовому редакторі
Microsoft Word; поля: зверху, знизу, ліворуч, праворуч – 2,5 см;
абзац – 1,25 см, шрифт – Times New Roman;
розмір – 14 пт; інтервал – 1,5 рядка (п`ятої)28-30 рядків на сторінці) (п`ятої)загалом до
1800 знаків з пробілами на сторінці).
4.
При оформленні тез необхідно дотримуватися послідовності:
назва роботи великими літерами, з абзацу прізвище та ініціали авторів
(п`ятої)по центру) (п`ятої)не більше 5 авторів), з абзацу повна назва установи (п`ятої)по
центру), текст (п`ятої)по ширині).
5.
При підготовці тез коротко викласти постановку проблеми
(п`ятої)актуальність) та ї)ї) зв’язок з важливими науковими чи практичними
завданнями; сформулювати мету; матеріали та методи дослідження;
результати дослідження та ї)х обговорення; висновки та перспективи
подальших досліджень.
6.
Окремими документами зберігати тези, скан- копії) або фото
квитанцій про оплату та авторську довідку.
7.
Авторська довідка: прізвище, ім'я, по-батькові, посада, науковий
ступінь, вчене звання, поштова адреса, контактний телефон (п`ятої)бажано
моб.), установа.
8.
Тези та авторську довідку зберігати у форматі "doc." або "rtf.". doc."doc." або "rtf.".  або "doc." або "rtf.". rtf."doc." або "rtf.". .
скан-копію – у форматі "doc." або "rtf.". jpeg."doc." або "rtf.". .
9.
У назві документу з тезами вказати прізвище першого автора
латинськими літерами «tezis-Ivanov»; квитанція – «check-Ivanov»;
авторська довідка – «авторська довідка-Ivanov». Документи надсилати
заархівованим файлом «Ivanov» із зазначенням в тексті електронного
листа розділу (п`ятої)вибрати із наукової) програми конференції)), в якому
будуть публікуватися тези та надіслати на електронну адресу
оргкомітету:

е-mail: konferenciya.pridneprovya5@gmail.commail: konferenciya.pridneprovya5@gmail.com
Термін подачі робіт – до 25 травня 2019 року.
РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ОПЛАТИ ПУБЛІКАЦІЇ
Одержувач: Приват банк 5168 7554 2019 3662
Вартість публікації) тез 50 грн. за 1 сторінку (п`ятої)1800 знаків з пробілами)
!!!
При оплаті вказувати: за публікацію "doc." або "rtf.".  Стоматологія
придніпровья"doc." або "rtf.". , 18/04/2019 (прізвище автора вказувати обов‘язково!!!)
ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ УЧАСНИКІВ
Місце проведення конференції:
м. Дніпро. вул. Тітова 18. Конференц-центр «Спутнік»
Реестрація учасників з 9.30
Початок роботи конференції) о 10.00
Відповідальний Ігор Леонідович Яловий
Т. 0503618558
Відповідальна за публікації збірника Матвєєнко Любов Миколаївна
е-mail: konferenciya.pridneprovya5@gmail.commail: konferenciya.pridneprovya5@gmail.com
т. 097 905 86 98

Міністерство охорони здоров’я України
ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ
України»
Запорізький державний медичний університет

V
П`ятої (V) міжрегіональної науково-mail: konferenciya.pridneprovya5@gmail.com
практичної конференції
«Стоматологія Придніпров`я »

Дніпро – Запоріжжя 2019

