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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
Вельмишановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь в роботі науково-практичної конференції з міжнародною участю, яка
присвячена 80-річчю від дня народження Заслуженого діяча науки і техніки України, академіка
Української академії наук, доктора медичних наук, професора Є.В. Ковальова, яка відбудеться 2526 жовтня 2018 року на базі Української медичної стоматологічної академії (згідно з реєстром з'їздів,
конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій 2018 р. - № 255, стор.105).

Програмні питання:

Актуальні питання клінічної та експериментальної стоматології.
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.
• Сучасні методи діагностики анатомо-функціональних порушень при плануванні ортопедичного лікування.
• Комплексний підхід у лікуванні та реабілітації пацієнтів з загальносоматичною патологією і
стоматологічними захворюваннями.
•
•

В рамках конференції буде проведене засідання опорної кафедри пропедевтики терапевтичної
стоматології та терапевтичної стоматології Української медичної стоматологічної академії.

До уваги завідувачів профільних кафедр та керівників наукових робіт:

25 жовтня 2018 р. у рамках конференції плануються доповіді провідних вчених України та
ближнього зарубіжжя, 26 жовтня надається можливість для виступу дисертантам, аспірантам та
здобувачам.
Матеріали науково-практичної конференції будуть опубліковані в журналі «ВІСНИК ПРОБЛЕМ
БІОЛОГІЇ І МЕДИЦИНИ». Журнал внесено до Переліку № 6 і № 7 фахових видань, в якому можуть
публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук
за спеціальностями біологічних і медичних наук відповідно до постанови президії ВАК України від
29.09.2014 № 1081, включений в Російський індекс цитування (РІНЦ) на базі Наукової електронної
бібліотеки eLIBRARY.RU і Google Scolar на базі Наукової електронної бібліотеки Cyber Leninka,
розміщений на онлайновій базі даних Index Copernicus. Статті присвоюється DOI.
В журналі публікуються роботи по всіх розділах сучасної стоматології, клінічної та експериментальної
медицини, а також присвячені фундаментальним проблемам біології, біохімії, фізіології, біотехнології,
екології та валеології. Кожен автор може представити будь-яку кількість статей за вищевказаними
розділами.
Офіційні мови конференції: українська, російська, англійська.
Форми участі в конференції - очна (виступ з доповіддю, стендова доповідь) і заочна (публікація
матеріалів на основі резюме поданих статей).

Вартість публікації в журналі 100 гривень сторінка.
Матеріали для участі в конференції приймаються до 20 вересня 2018 року.
Статті необхідно надсилати на E-mail: visnik.umsa@ukr.net
Контактні телефони: Полтава - (0532)60-96-12,60-95-84, (050)668-68-51 Проніна Олена Миколаївна
Статті повинні бути оформлені відповідно до таких вимог:
1. В 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 започатковане розв’язання даної проблеми і на які
спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим
присвячується дана 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.
2. Об’єм оригінальних і оглядових статей 8-15 сторінок тексту, включаючи список літератури,
таблиці, графіки, реферати. Наприкінці статті вказуються прізвища, ім’я та по батькові авторів,
їхня домашня та службова адреси, номери телефонів, дата подання до друку.
3. Текст і таблиці статті повинні бути набраними тільки на комп’ютері (Word 6.0; 7.0 або Word 97,
шрифт Times New Roman, 14 кегль). Таблиці, графіки і мікрофотографії (чорно-білі обов’язкові
для морфологічних робіт - 9x12 см) вміщуються на сторінках статті в ході викладення матеріалу
або компонуються на одній сторінці. Графіки, гістограми (чорно-білі) розміщуються по тексту
або компонуються на окремому листі. Сторінки не нумерувати.
4. 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 прізвище та
ініціали авторів , у наступному рядку - назва статті. З нового рядка друкується назва установи,
місто. В наступному рядку електронна адреса автора. З абзацу (5 знаків) - текст статті. Поля: зліва
і справа 2.5 см. зверху і знизу 3.0 см.
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), оформлена за
Ванкуверським стилем.
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. Якщо
стаття написана англійською або російською мовою, реферат українською мовою повинен бути
розширеним ( 2 сторінки)
Список літератури складається в алфавітному порядку. Посилання на літературу в тексті статті
даються цифрами у квадратних дужках. Додатково список літератури подається в транслітерації.
При відправці по електронній пошті статті висилаються у вигляді вкладеного файлу (в графі
«Тема» вказати «Стаття для конференції 25-26 жовтня»). Другий вкладений файл
«Реєстраційна форма учасника конференції» (заповнення ОБОВ'ЯЗКОВО! для внесення у
программу конференції) надсилається на E-mail: propedevtika_terstom@umsa.edu.ua

Організаційний комітет просить Вас заповнити та надіслати нам реєстраційну форму учасника:

Реєстраційна форма учасника
П.І.Б.
Місце роботи
Посада
Науковий ступінь
Службова адреса з індексом
Контактні телефони
E-mail
Назва статті, доповіді
П.І.Б. автора, доповідача
Яке презентаційне обладнання необхідне для Вашої
доповіді
Ваша участь в конференції передбачає:
- виступ у вигляді доповіді
- стендову доповідь
- публікацію статті

Вимоги до оформлення стендових доповідей
Стендові доповіді будуть подані в електронному вигляді. Форму для подання ви
може знайти за посиланням: http://www.umsa.edu.ua/kafhome/prterstom/kaf_prterstom_new4.html
Адреса оргкомітету конференції: Кафедра пропедевтики терапевтичної стоматології: 36021
м. Полтава, вул. Залізна, 17, тел. (0532) 63-56-77
Контактні телефони та E-mail: проф. Ткаченко Ірина Михайлівна: +380 50 535 3181,
tkachenkoirmix@gmail.com
доц. Марченко Ірина Ярославівна: +380 50 945 5826,
mari.pol.08@rambler.ru
доц. Назаренко Зоряна Юріївна:
+380 95 530 5677,
zoryana.nazarenko@gmail.com
доц. Шундрик Марина Аркадіївна: +380 50 863 3626,
propedevtika_terstom@umsa.edu.ua
(з питань щодо оформлення стендових доповідей звертатися: ас. Водоріз Ярослав Юрійович
+380505420497 yaroslavvodorez@gmail.com)

P.S.
Будемо
вдячні
за
відповідь
на
нашу
електронну
адресу:
propedevtika_terstom@umsa.edu.ua, для підтвердження отримання Вами
інформаційного листа. Дякуємо за співпрацю!

