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Форми участі:
- Активна участь: усна доповідь і публікація
тез та статей, вільний слухач;
- Пасивна участь: тільки публікація тез та
статей.
Тези доповідей конференції будуть опубліковані у
вигляді збірника матеріалів.
Статті будуть опубліковані в одному з наукових
фахових видань БДМУ
Умови участі: тези доповідей та статті приймаються

Шановні колеги!
Маємо честь запросити вас на науково-практичну
конференцію «Природничі читання», присвячену
70-річчю БДМУ, яка відбудеться 16-19 травня 2014 р.
на базі спортивно-оздоровчого табору «Здоров’я»
Буковинського державного медичного університету.
ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
- Фізика: кореляційна та поляризаційна
оптика, термоелектрика, фізика твердого
тіла, нанотехнології.
- Хімія: біологічна хімія, аналітична хімія,
неорганічна хімія, органічна хімія, фізична
хімія.
- Біологія: екологія, ботаніка, зоологія,
медична біологія.
- Географія: ґрунтознавство, регіоналістика,
природокористування, фізична географія.
- Актуальні питання медицини:
теоретична медицина, практична медицина,
військова медицина, гігієна, загальна і
медична психологія та педагогіка,
інформаційні технології в медицині,
медичне право.
Робочі мови конференції: українська, англійська,
російська

до 1 березня 2014 р.
- роботи, направлені для участі у конференції, не
повинні бути раніше опублікованими або
направленими для публікації в інші видання;
- усі скорочення (за винятком загальноприйнятих
одиниць виміру) можуть бути використані лише
після згадування повного терміну;
- обсяг тез до 2-х сторінок;
- текст тез та резюме друкується в редакторі MS
Word, у форматі А4 з полями: з усіх боків - 2 см;
- параметри форматування: шрифт Times New
Roman, розмір шрифту - 14, звичайний, відстань між
рядками – один інтервал;
- файли у форматі rtf, doc або docх;
- назва файлу: повинна містити напрям роботи та
прізвище автора.
Структура друкованої роботи (тез):
- ініціали і прізвища авторів;
- повна назва установи, закладу, організації,
кафедри (прізвище, ініціали, вчене звання та
науковий ступінь завідуючого) на якій виконано
роботу, місто;
- назва роботи великими літерами;
- текст тез.

Структура оригінальної статті: УДК. Ініціали та
прізвище автора (ів). НАЗВА СТАТТІ (ВЕЛИКИМИ
ЛІТЕРАМИ). Назва підрозділу (в дужках – вчене
звання, ініціали та прізвище керівника). Назва
установи, де виконана робота, місто. Вступ. Мета
дослідження. Матеріал і методи. Результати
дослідження та їх обговорення. Висновки.
Перспективи подальших досліджень. Література.
Резюме та ключові слова (українською, російською
та англійською мовами). На останній сторінці статті
мають бути підписи всіх авторів, а також реквізити
одного з авторів для спілкування (прізвище, ім'я, по
батькові; e-mail, телефон).
Статтю набирати в текстовому редакторі Word
шрифтом Times New Roman Cyr (14 кегель) з
інтервалом 1,5.
Бібліографічний опис використаних джерел
наводиться згідно з ДСТУ 7.1:2006.
В кінці роботи вказати напрям та контактні дані

Додаткова інформація на сайті:
konf.com.ua
Матеріали та електронну копію квитанції про оплату
направляти на електронну скриньку
topikabsmu@mail.ru.
Організаційні внески:
Пасивна участь: тільки публікація тез – 60 грн/стор;
публікація статті – 40 грн./стор.
Активна участь: реєстраційний внесок включає в себе
матеріали конференції, проїзд до СОТ «Здоров’я»,
проживання (2 доби) – 150 грн., харчування (5 разів) –
120 грн., дружня вечеря – 100 грн.
Оплату проводити шляхом поповнення картки
Приватбанку № 4405882303678662
Проняєв Дмитро Володимирович

Організаційний комітет:
проф. Бойчук Т.М.
проф. Мельничук С.В.
проф. Бойко В.В.
Спортивно - оздоровчий табір відпочинку –
задовольнить потреби найвибагливіших гостей і
залишить приємні відчуття. До послуг гостей
пропонують затишні кімнати зі зручностями та без,
альтанки з мангалами, смачну українську кухню,
сауну, джерельну воду, стоянку для автомобілів. А
також для вас та ваших дітей пропонуюсься такі
розваги: настільний теніс, більярд, пейнтбол,
баскетбол, волейбол, футбол, пляж, дитячі
майданчики.

проф. Іващук О.І.
Вдале місце розташування бази відпочинку на
березі річки Дністер, серед лісу гарантує Вам
комфортний, різноманітний, безпечний
відпочинок та високий рівень обслуговування. Ця
місцевість приваблює сюди туристів та багато
відпочивальників різного віку. Звідси
відкривається чудова панорама на річку та
навколишні краєвиди.

проф. Ушенко О.Г.
проф. Волков Р.А.
проф. Макар Б.Г.
проф. Кривецький В.В.
д.мед.н. Олійник І.Ю
д.псих.н. Борисюк А.С.
доц. Шмараков І.О.
доц. Зорій Н.І.
к.фіз.-мат.н. Заплітний Р.А.

Віддаленість від автошляхів, та захищеність
високим берегом Дністровського каньйону
привела то того, що в останній час цей район
переживає бум курортного життя. Туристи з
задоволенням проводять тут час.

к.мед.н. Товкач Ю.В.

Відповідальний секретар: к.мед.н. Проняєв
Дмитро Володимирович (050) 5531757

