Міністерство охорони здоров’я України
Вищий державний навчальний заклад України
«Українська медична стоматологічна академія»
Інформаційний лист №1
ВЕЛЬМИШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Запрошуємо Вас взяти участь в роботі науково-практичної конференції з
міжнародною участю «Адаптивні та ушкоджуючі механізми розвитку
стресу», присвяченої 80-річчю від дня народження професора Тарасенко
Лідії Мусіївни, яка відбудеться 7 листопада 2017 року в м. Полтаві на базі
ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія».
Наукова програма передбачає пленарні засідання з обговоренням
широкого кола питань з проблеми стрес-індукованих станів та захворювань,
а також пошуку ефективних підходів до їх профілактики та лікування.
Науковий захід зареєстровано в Українському інституті науково-технічної
експертизи та інформації (посвідчення №552 від 17 серпня 2016 р.).
Форми участі в науковій конференції:
1. усна доповідь і публікація наукової статті;
2. публікація наукової статті.
Для участі у роботі наукової конференції необхідно до 10 жовтня 2017 р.
надіслати заявку за запропонованою реєстраційною формою (додаток 1) та
статтю для публікації. Після відправлення матеріалів необхідно обов’язково
пересвідчитися в отриманні Вашого повідомлення.
Інформаційний партнер конференції – «Вісник проблем біології і
медицини» (умови оформлення статті – додаток 2).
Контактні особи щодо формування програми:
секція «Фундаментальна медицина» - проф. Непорада Каріне
Степанівна – моб. телефон (095)6015918, e-mail: neporada_ks@ukr.net
секція «Клінічна медицина» - проф. Скрипник Ігор Миколайович,
моб.тел. (050)5974908; e-mail: inskrypnyk@gmail.com;
секція “Стоматологія» - проф. Петрушанко Тетяна Олексіївна, моб.
тел. (050)6321540; e-mail: petrusankotatana@gmail.com
Оргкомітет конференції
Додаток 1

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА
(заповнити та надіслати на адресу оргкомітету)
ПІБ (повністю):
______________________________________________________________
Місце роботи:__________________________________________________
Посада:________________________________________________________
Вчене звання, науковий ступінь ___________________________________
Адреса для листування:__________________________________________
Телефони – роб, дом., моб.:_______________________________________
Бажана форма участі: публікація, усна доповідь, участь без доповіді
Назва публікації:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Назва доповіді:_________________________________________________
______________________________________________________________
Необхідність бронювання номеру в готелі__________________________
Додаток 2

ДО ВІДОМА АВТОPIВ ЖУРНАЛУ
«ВІСНИК ПРОБЛЕМ БІОЛОГІЇ І МЕДИЦИНИ»

Журнал пройшов перереєстрацію і внесений до Переліку № 6 і № 7 фахових
видань, в якому можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття
наукових ступенів доктора і кандидата наук зі спеціальностей біологічних і медичних
наук відповідно до постанови президії ДАК України від 29.09.2014 № 1081. Включений
до Російського індексу цитування (РІНЦ) на базі Наукової електронної бібліотеки
eLIBRARY.RU та Google Scolar на базі Наукової електронної бібліотеки Cyber Leninka.
Розміщений на онлайновій базі даних Index Copernicus.
У журналі публікуються роботи з усіх розділів сучасної клінічної і експериментальної
медицини, а також присвячені фундаментальним проблемам біології, біохімії, фізіології,
біотехнології, екології і валеології.
У зв’язку з постановою президії Вищої атестаційної комісії України від 15.01.2003 р. №
7-05/1 «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України», у
наукових статтях повинні бути такі необхідні елементи: постановка проблеми у
загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями (№
держреєстрації) аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання
даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної
проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка
завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих
наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших
досліджень у даному напрямку.
Стаття після редагування та рецензування подається у 2-х примірниках з супровідним
листом, експертним заключенням, рецензією, електронним носієм, або надіслана на
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сторінок тексту, включаючи список літератури, таблиці, графіки, реферати. Другий
екземпляр статті підписується авторами з зазначенням прізвища, ім’я та по батькові,
домашньої та службової адреси, номерів телефонів, дати подання до друку.
Текст і таблиці першого екземпляру статті повинні бути набраними тільки на
комп’ютері (Word 6.0; 7.0 або Word 97, шрифт Times New Roman, 14 кегль з обов’язковим
наданням електронного варіанту). Диск чи електронний носій повинен бути новим, а
надрукований текст на принтері на білому папері, чітким шрифтом. без помарок і
виправлень. Текст на електронному носієві повинен бути повним аналогом тексту на
папері і записаний в 2-х файлах. Таблиці, графіки і мікрофотографії (чорно-білі
обов’язкові для морфологічних робіт - 9x12 см) вміщуються на сторінках статті вході
викладення матеріалу або компонуються на одній сторінці. Графіки, гістограми (чорнобілі) розміщуються по тексту або компонуються на окремому листі. Сторінки не
нумерувати.
До друку приймаються наукові статті, які містять такі необхідні елементи: шифр
УДК; назва статті; ініціали та прізвища авторів (кількість авторів однієї статті не повинна
перевищувати п‘яти осіб); назва установи та місто.
Назва та номер держреєстрації наукової теми.
Вступ (Вступление): постановка проблеми у загальному вигляді; аналіз останніх
(за 10 років) досліджень та публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і
на які спирається автор; № держреєстрації; визначення невирішених раніше частин
загальної проблеми.
Мета дослідження (Цель исследования) (постановка завдання).
Об’єкт і методи дослідження (Объект и методы исследования).
Результати досліджень та їх обговорення (Результаты исследований и их
обсуждение).
Висновки (Выводы).
Перспективи подальших досліджень (Перспективы дальнейших исследований).
Література (Литература). Література у транслітерованому вигляді (латиницею).
Реферати (резюме) російською, українською мовами обсягом не більше по 0,5 стор.
кожен та ключовими словами. Резюме англійською мовою має бути структурованим,
обсяг - 2 сторінки.
Список літератури складається в алфавітному порядку. Література має бути оформлена
згідно вимог ДАКу. Посилання на літературу в тексті статті даються цифрами у
квадратних дужках. Додатково список літератури подається в транслітерації.
Текст друкується через 1,5 інтервали, на білому папері формату А4, висота рядкових
букв не менше 3 мм. На початку з лівого боку друкується УДК, потім у наступному рядку
ініціали авторів і прізвище, у наступному рядку - назва статті. З нового рядка друкується
назва установи, місто. З абзацу (5 знаків) - текст статті. Поля: зліва і справа 2.5 см. зверху і
знизу 3.0 см.
Вартість публікації – 70 гривень за 1 сторінку друкованого тексту формату А4.
Наукові статті для публікації слід надсилати з обов‘язковим зазначенням
«КОНФЕРЕНЦІЯ» за адресою: 36011, м. Полтава, вул. Шевченка, 23, УМСА кафедра
оперативної хірургії та топографічної анатомії.
Контактні телефони: Полтава - (0532) 609612,609584, (050) 668-68-51.
E-mail: visnik.umsa@ukr.net Проніна Олена Миколаївна
Автори несуть персональну відповідальність за правильність наведеної інформації
Адреса редакції: 36011, м. Полтава-11 вул. Шевченка, 23, УМСА, кафедра
оперативної хірургії та топографічної анатомії.

