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Науково-практична конференція з міжнародною участю
«Актуальні питання післядипломної медичної освіти та клінічної
медицини», присвячена 25-річчю навчально-наукового інституту
післядипломної освіти ВДНЗУ «Українська медична
стоматологічна академія»
(м. Полтава, 16 жовтня 2018 р.)
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ №1
Вельмишановні колеги !
Маємо честь запросити Вас взяти участь у роботі Науково-практичної
конференції з міжнародною участю «Актуальні питання післядипломної
медичної освіти та клінічної медицини», присвяченої 25-річчю навчальнонаукового інституту післядипломної освіти ВДНЗУ «Українська медична
стоматологічна академія», яка відбудеться у м. Полтаві 16 жовтня 2018 р. на
базі ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія» (аудиторія
№5).
Конференція внесена до Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів та
конференцій МОН України, ДНУ «Український інститут науково-технічної
експертизи та інформації» на 2018 р. (№ реєстрації 262, посвідчення №629 від
18 жовтня 2017 року).
Запрошення від Оргкомітету конференції на основі постанови Кабінету
Міністрів України від 20.11.1991 р., № 332 є підставою для відрядження.

Урочисте засідання відбудеться 16 жовтня 2018 року о 10 годині в
аудиторії №5 ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія».
Тематика основних напрямків конференції:
1. Актуальні питання післядипломної медичної освіти.
2. Актуальні питання клінічної медицини.
3. Актуальні питання стоматології.
Матеріали конференції у вигляді статей доповідей будуть надруковані у
номері журналу «Вісник проблем біології і медицини», який входить до
переліку фахових видань ДАК України.
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. Журнал 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 Proquest,
Index Copernicus. Статтям присвоюється DOI.
У журналі публікуються роботи з усіх розділів сучасної клінічної і
експериментальної медицини, а також присвячені фундаментальним проблемам
біології, біохімії, фізіології, біотехнології, екології і валеології, стоматології.
Публікація повинна відбивати сучасний стан розробки досліджуваної
проблеми, містити нові результати на основі проведеного дослідження,
перспективи подальших розробок у даному напрямку. Висновки мають бути
аргументованими відповідним ілюстративним матеріалом.
До друку приймаються статті, які містять такі необхідні елементи: шифр
УДК, назва статті, прізвища та ініціали авторів (кількість авторів однієї статті
не повинна перевищувати п’яти осіб); назва установи та місто: дані про зв’язок
публікації з плановими науково-дослідними роботами (з наведенням номеру
держреєстрації)
Обов'язкові розділи статті:
Вступ: постановка проблеми у загальному вигляді: аналіз останніх (за 10
років) досліджень та публікацій, в яких започатковано розв’язання данної
проблеми і на які спирається автор; визначення невирішених раніше частин
загальної проблеми.
Мета
Об'єкт та методи дослідження
Результати дослідження та їх обговорення
Висновки або підсумки
Перспективи подальших розробок у даному напрямку
Список літератури
Реферати: російською, українською мовами обсягом не більше 0,5
сторінки, англійською -– 2 сторінки.

Таблиці – не більше 4. Графіки (не більше 4-х) повинні мати чіткі
калібрування по осям. Якщо наводяться декілька кривих, безпосередньо на
рисунку необхідно вказати їх порядкові номера. Рисунки крім діаграм, в
електронному варіанті бажано надавати в розширенні PCX, фото( не більше 4)
– в JPEG.
Список літератури складається в порядку згадування. Література має
бути оформлена за Ванкуверським стилем. Надається транслітерований
список літератури. Посилання на літературу в тексті статті даються цифрами у
квадратних дужках.
Обсяг статті 8-15 сторінок.
Статті редагуються і рецензуються членами редакційної ради – провідними
фахівцями з відповідних галузей біології та медицини.
Вимоги до тексту: стаття друкується через 1,5 інтервали на білому
папері фармату А4, висота рядкових букв не менше 3 мм (шрифт Times New
Roman, кегль 14), поля: зліва і справа 2,5 см, зверху і знизу 3,0 см.
На початку з лівого боку друкується УДК, потім у наступному рядку
прізвище та ініціали авторів, нижче – назва статті. З нового рядка друкується
назва установи, місто, електронна адреса. З абзацу (5 знаків) – текст статті.
Матеріал потрібно надавати на електронну пошту – visnik.umsa@ukr.net з
приміткою «Конференція післядипломна освіта».
Реквізити для оплати буде надіслано авторам додатково, після отримання
статті та її рецензування. Вартість публікації 100 грн. за сторінку. Статті
приймаються до 15 вересня 2018 року
З питань публікації звертатися за контактними телефонами: Полтава (0532) 60-96-12, 60-95-84, (050) 668-68-51 – професор Проніна Олена
Миколаївна (заступник головного редактора журналу).
Більш детальну інформацію про публікацію можна отримати на сайті
журналу www.vpbm.com.ua
Анкету (додаток 1) прохання надіслати в сканованому вигляді на адресу
e-mail: dfpo@ukr.net в термін до 25 вересня 2018 року.
Контактні телефони оргкомітету:
роб. тел. (0532) 52-56-07 – проф. Скрипник Ігор Миколайович
роб. тел. (0532) 52-56-07, моб. 050-605-94-36 – доц. Марченко Алла
Володимирівна
роб. тел. (0532) 52-56-07, моб. 050-630-18-70 – доц. Давиденко Ганна
Миколаївна
роб. тел. (0532) 52-56-07, моб. 050-977-83-73 – доц. Шилкіна Людмила
Миколаївна
e-mail: dfpo@ukr.net
З повагою, Оргкомітет конференції!

Додаток 1
АНКЕТА УЧАСНИКА
науково-практичної конференції з міжнародною участю
«Актуальні питання післядипломної медичної освіти та клінічної медицини»,
присвячена 25-річчю навчально-наукового інституту післядипломної освіти ВДНЗУ
«Українська медична стоматологічна академія»
(м. Полтава, 16 жовтня 2018 р.)
Прізвище________________________________________________________________________
Ім’я ____________________________________________________________________________
По-батькові _____________________________________________________________________
Науковий ступінь ________________________________________________________________
Вчене звання ____________________________________________________________________
Посада _________________________________________________________________________
Назва організації /установи ________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Електронна адреса для переписки __________________________________________________
Контактний телефон _____________________________________________________________
Форма участі у форумі:

o усна доповідь – _____
o стендова доповідь: _____
o тільки публікація: ______
o вільний слухач: ________
Назва доповіді: ___________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Відомості про співавторів (ПІБ, місце роботи, посада, науковий ступінь, вчене
звання):
1. __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Технічні засоби презентації: мультимедійний проектор – так/ні
Прошу зарезервувати для мене ________місць у готелі
з “_____” _______________ 2018 р.
по “_____” ______________ 2018р

