
Оргкомітет:

- Батіг Віктор Маркиянович -
завідувач кафедри терапевтичної 
стоматології Вищого державного 

навчального закладу України 
«Буковинський державний медичний 

університет», доцент;

- Митченок Олександр Вікторович -
доцент кафедри терапевтичної 

стоматології Вищого державного 
навчального закладу України 

«Буковинський державний медичний 
університет»;

- Кільмухаметова Юлія Хафізівна -
асистент кафедри терапевтичної 
стоматології Вищого державного 

навчального закладу України 
«Буковинський державний медичний 

університет».

Програмні питання:

- Актуальні питання клінічної та 
експериментальної стоматології.

- Наукові досягнення та практичні 
напрацювання сучасної стоматології.

- Впровадження інноваційних розробок в
стоматологічну практику.

- Фундаментальні механізми лікування 
захворювань твердих тканин зубів і пародонта 

із застосуванням сучасних технологій.

Сучасний погляд на питання профілактики, 
діагностики, лікування і прогнозування 

патології в стоматології, щелепно-лицьовій 
хірургії та імплантології.

- Організаційно-методичне забезпечення
навчального процесу на кафедрах 

стоматологічного профілю.

В рамках конференції будуть проведені 
засідання опорної кафедри пропедевтики 

терапевтичної стоматології та 
терапевтичної стоматології ВДНЗУ 

«Українська медична стоматологічна 
академія».

Форми участі в конференції - очна (виступ з 
доповіддю), заочна (публікація тез) 

і вільний слухач.

Форми публікації

Матеріали будуть оформлені у  вигляді тез.
Тези друкукпься українською, російською, 
англ інською мовами.

матеріали, направлені для у часті в 
конференції, не повіяні бути раніше 
опублікованими:

оосяі тез до трьох сторінок, без таблиць 
та малюнків:

друкувати шрифтом Times New Roman у 
форматі А 4 з полями: з \с іх  боків -  2.0 см:.

параметри форматування: розмір 
шрифту -  14, інтервал між рядками - 1.5;

назва файла повинна містити прізвище 
першого автора.

Стуктура тез:

прізвища та ініціали авторів; 
повна назва установи, закладу, кафе іри. 

па якій виконано роботу,місто;
назва роботи великими лііерами: 
т е к с т  т е з  ( т е з и  м аю ть  вк .тю ч аш  

ак туал ьн ість , мету, м атер іали  та м е ю д и ,  
результати, висновки, список літератури (за 
Банкуверськіїм с і йдем)).

Текст тез та скан квитанції про редакційно- 
видавничі витрати направляти на електронну 
CKpHHbKy:kihmikhainetova.iuliia(«bsmu.ed ii.ua 
або за адресою (на електронному носії): 58002, 
м. Чернівці, Вищий державний навчальний 
заклад України «Буковинський державний 
медичний університет», пл. Театральна. 2, 
доц. Батіг Віктор Маркиянович.

При відправці но електронній нош гі іези  
висипаються у вигляді вкладеного файлу ( із і рафі 
«Тема» вказані «Тези для конференції 16-17 
травня»). Другий вкладений файл «Реєстраційна 
форма учасника конф еренції» (заповнення 
ОБОВ'ЯЗКОВО!).



Вартість публікації 50 грикічіь сюріика. 
Матеріали для участі в конференції 
приймаються до 31 березня 2019 року. ■
Оплату проводити шляхом внесення коштів 
на картку Приватбанку № 5168 7573 8761 
0845, Кільмухаметова Юлія Хафізівна, або за 
наступними реквізитами:

Організаційний комітет просить Вас 
заповнити та надіслати нам реєстраційну 

форму учасника:
і

( ̂  Реєстраційна форма учасника

РГ  П . І . Б .
Місце роботи

Посада

Банк одержувача:
AT КБ «ПРИВАТБАНК», КИЇВ, УКРАЇНА 
П.І.Б.:
Кільмухаметова Юлія Хафізівна Поточний 
Рахунок одержувача:
29244825509100 
ЄДРПОУ: 14360570 МФО 
Банка одержувача: 305299 
Призначення платежу:
5168757387610845, Кільмухаметова Юлія 
Хафізівна, ІПН: 3264712369

Адреса оргкомітету конференції:
Кафедра терапевтичної стоматології: 58002 м. 
Чернівці, вул. Марка Вовчка, 2.

Контактні телефони та E-mail: 
+38(050)978-24-16
Батіг Віктор Маркиянович, 
batig@email.ua

Науковий ступінь

Службова адреса з індексом

Контактні телефони

E-mail

Назва тез доповіді

П.І.Б. автора, доповідача

Ваша участь в конференції передбачає:
- виступ у вигляді доповіді
- публікація тез 

Поселення в готель

Науково-практична конференція 
з міжнародною участю 

«Взаємоінтеграція теорії та 
практики в сучасній 

стоматології»
ЧернівціДб -17 травня 2019 року

ін ф о рм а ц ій н и й  л и с т  1
Вельмишановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь в роботі науково- 
практичної конференції з міжнародною участю, 
яка відбудеться 16-17 травня 2019 року на базі 

Вищого державного навчального закладу 
України «Буковинський державний медичний 

університет».

V

+38(050)849-23-00
Митченок Олександр Вікторович, 
гуаппа. drozda@gmail. еот

Будемо вдячні за відповідь на нашу 
електронну адресу: batig@email.ua, для 

+38(066)306-41-59 підтвердження отримання Вами даного
Кільмухаметова Юлія Хафізівна, інформаційного листа.
kilmukhametova.iuliia@bsmu.edu.ua. Дякуємо за співпрацю!
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