АНКЕТА УЧАСНИКА КОНФЕРЕНЦІЇ
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
УКРАЇНИ
ВИЩИЙ ДЕРЖАНИЙ
НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКРАЇНИ
«УКРАЇНСЬКА МЕДИЧНА
СТОМАТОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ»

Польське Товариство Публічного Здоров’я
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ

ВСЕУКРАЇНСЬКА
НАУКОВО-ПРАКТИЧНА
КОНФЕРЕНЦІЯ З МІЖНАРОДНОЮ
УЧАСТЮ

«Організаційні і правові засади

оптимізації системи охорони здоров’я
в Україні та світі в сучасних умовах»

Прізвище________________________________
Ім’я_____________________________________
По
батькові_________________________________
Назва
організації_______________________________
Посада___________________________________
Науковий
ступінь__________________________________
Вчене
звання___________________________________
Країна,
місто____________________________________
Контактна адреса з індексом
(організації)______________________________
_________________________________________
Електронна адреса
_________________________________________
Контактний телефон
_________________________________________
Форми участі у конференції:

26 травня 2017 року

м. Полтава

- усна доповідь ____
- стендова доповідь____
- публікація статей___
- публікація тез___
- учасник (слухач)___
Назва доповіді
_________________________________________

___________________________________
___________________________________
Інше_______________________________

Дата_____________Підпис_______________

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ УЧАСНИКІВ:
Місце проведення конференції
ВДНЗУ «Українська медична
стоматологічна академія»
Адреса: Адміністративний корпус,
вул. Шевченка, 23, 36011, м. Полтава.

Оргкомітет конференції:

Кафедра соціальної медицини, організації
та економіки охорони здоров’я з
біостатистикою.

Контактні телефони:
(050)404-11-64 Голованова Ірина
Анатоліївна
(066) 147-32-96 Хорош Максим
Вікторович
(050)9813749 Касинець Світлана
Сергіївна

Вельмишановні колеги!
Відповідно
до
затвердженого
Міністерством освіти і науки України та
Українським інститутом науково-технічної
експертизи та інформації «Реєстром
конгресів,
симпозіумів,
науковопрактичних конференцій і пленумів, які
проводитимуться у 2017 році», маємо
честь запросити Вас взяти участь у
Всеукраїнській
науково-практичній
конференції з міжнародною участю
«Організаційні і правові засади

оптимізації
системи
охорони
здоров’я в Україні та світі в
сучасних умовах», яка відбудеться 26

травня 2017 року на базі ВДНЗУ
«Українська
медична
стоматологічна
академія».
Програма конференції

1. Особливості управління галуззю
охорони здоров’я в Україні:
- сучасні системи охорони здоров’я,
політичні рішення, досвід інших країн;
- менеджмент в системі ОЗ, сучасні
інструменти управління;
- запровадження нових фінансових
механізмів в галузі охорони здоров’я;
- правові засади надання медичної
допомоги населенню.
2. Система громадського здоров’я:

- формування у населення мотивації до
здорового способу життя та профілактики
хронічних неінфекційних захворювань:
- проблеми розмежування первинної та
вторинної медичної допомоги;
місце
стоматологічної
допомоги
населенню в сучасних умовах.
3. Сучасний стан клінічного напрямку
вітчизняної охорони здоров’я.
4. Історія медицини.
Форми участі у конференції:






усна доповідь
стендова доповідь
публікація статей
публікація тез
учасник (слухач)

Форма публікації:
матеріали (статті, тези) конференції будуть
опубліковані у фахових журналах:
WIADOMOŚCI LEKARSKIE – Варшава,
Польща (Pubmed/Medline,Scopus, Ebsco,
IndexCopernicus),
ВІСНИК ПРОБЛЕМ БІОЛОГІЇ І
МЕДИЦИНИ – Полтава, Україна.
Офіційні мови конференції:українська,
російська, англійська.
Регламент доповіді:
На пленарному засіданні – до 15 хвили
На секційному засіданні – до 5 хвилин.

При підготовці матеріалів просимо
дотримуватися вимог
Матеріали конференції у вигляді наукових
статей та тез будуть надруковані у
журналах Wiadomości Lekarskie та Вісник
проблем біології та медицини.
Статті та тези, оформлені згідно вимог журналу «Wiadomości Lekarskie»(доповнення
1), надсилати тільки на електронну адресу з
вказівкою теми «КОНФЕРЕНЦІЯ WL» до
25 квітня 2017 р.
Статті, які оформлені згідно вимог журналу
«Вісник проблем біології та медицини»,
(доповнення 2), надсилати тільки на
електронну адресу visnik.umsa@ukr.net з
вказівкою «КОНФЕРЕНЦІЯ» до 26 квітня
2017 р.
Матеріали конференції у вигляді тез
будуть
публікуватися
окремим
збірником.
Тези
до
конференції
надсилати
на
електронну
адресу
publichealth0@ukr.net

Для участі в конференції необхідно подати
заявку-анкету
на
E-mail:
publichealth0@ukr.net до 26 квітня 2017 р. по
реєстраційній формі (доповнення 3).
В анкеті необхідно вказати назву доповіді з
вказівкою наукового напрямку дискусії.
З найкращими побажаннями,
оргкомітет.

Доповнення 1.
ДО ВІДОМА АВТОPIВ ЖУРНАЛУ

«Wiadomości Lekarskie»

Журнал публикует оригинальные научные
работы, обзоры, а также описания
клинических случаев.
Все статьи рецензируются.
Wiadomości Lekarskie издает статьи на
польском,
английском,
русском
и
украинском языках.
Требования к статьям
Работа должна отвечать
Хельсинкской декларации.

Wiadomości Lekarskie одно из первых
научно-практических и информационноаналитических медицинских периодических
изданий Польши, является официальным
журналом
польского
медицинского
сообщества, непрерывно издается с 1928
года.
Журнал Wiadomości Lekarskie предназначен
для ознакомления ученых-медиков с
современными проблемами медицинской
науки
и
повышения
квалификации
практикующих врачей.
Журнал индексируется в ряде баз данных,
включая PUBMED/MEDLINE, SCOPUS,
EBSCO, INDEXCOPERNICUS.
Министерство
Науки
и
Высшего
Образования,
Польская
Медицинская
Библиография.

требованиям

Объем научных статей 8-14 страниц,
тематические доклады 8-10 страниц,
обзорные статьи 10-14 страниц, включая
ссылки, рисунки, таблицы и выводы. Текст
печатается шрифтом размером (кегль) не
менее 12 пт. с двойным междустрочным
интервалом на листах формата А4 (210 ×
297 мм). Поля страницы со всех сторон 2,5
см (слева, справа, сверху, снизу). Страницы
должны быть пронумерованы.
Оригинальные статьи должны иметь
следующую структуру:
Титульная страница должна включать:
1. полное название работы на языке
оригинала и на английском языке;
2. имя автора (или авторов) – сначала имя,
потом первая буква отчества и фамилия
(например: Инна А. Иванова);
3. название учреждения (учреждений).
Резюме (на языке оригинала и на
английском языке) должно содержать не
менее 200 и не более 250 слов в
оригинальных статьях, и до 150 слов в

обзорных
статьях
и
тематических
исследованиях.
Резюме
оригинальных
статей должны быть структурированы, то
есть должны включать такие разделы как
вступление (introduction), цель (aim),
материалы и методы (material and
methods), результаты (results) и выводы
(conclusions). Под резюме следует добавить
ключевые слова (не более пяти) согласно
Index Medicus (Medical Subject Reading) на
языке оригинала и на английском языке.
Текст
Текст
должен
быть
структурирован
следующим образом: введение, цели,
материалы и методы, результаты,
дискуссия (обсуждение), выводы. В
Введении авторы представляют актуальное
состояние данной тематики. В Цели
определяют исследовательскую гипотезу и
задачи своей работы. В Материалах и
методах
описывают
все
методы
исследования. В разделе Результаты
должны быть представлены результаты
исследования. В Дискуссии (обсуждение)
авторы указывают, в какой мере научные
цели
были
достигнуты,
насколько
результаты˚работы˚являются˚оригинальным
и,˚а˚также˚ее˚потенциальные
методологические ограничения. В Выводах
следует обратиться к целям исследования и
их обсудить.
Литература
В конце статьи приводится список
литературы.
Оформление˚литературы˚должно˚соответствова
ть требованиям Index Medicus:

авторы должны быть расположены и
пронумерованы в порядке цитирования в
тексте, а не в алфавитном порядке. Каждая
позиция - должна быть написана с новой
строки, пронумерована, а также включать в
себя: фамилию и инициалы автора (авторов),
название статьи, название журнала, в котором
она была опубликован (аббревиатуры названий
журналов должны соответствовать Index
Medicus), год издания, номер (арабскими
цифрами), номера первой и последней страниц.
Если авторов семеро или больше, то нужно
записать имя первых трех с обозначением
"и˚др.". Ссылки в тексте, в квадратных скобках,
должны быть приведены арабскими цифрами.
При цитировании книги надо отметить
следующий номер позиции, автора, название,
издательство, место и год издания. Опираясь на
текст главы, обязательно надо отметить:
фамилию автора, инициалы, название главы,
фамилия автора (редактора) книги, инициалы,
название книги, издательство, место и год
издания, страницы.

В конце работы следует привести адрес для
корреспонденции: имя, адрес, номер телефона
и адрес электронной почты автора.
Кроме того, стоит отметить в рамках какой НИР
выполнялась
данная
работа
(статья),
информацию о грантах и другие источники
финансирования.

Объем 1 - 1.5 страницы. Текст печатается
шрифтом размером (кегль) не менее 12 пт. с
двойным междустрочным интервалом на
листах формата А4 (210 × 297 мм). Поля
страницы со всех сторон 2,5 см (слева,
справа, сверху, снизу). Страницы должны
быть пронумерованы.

Правила рецензирования статей
Научные работы оцениваются с точки зрения
актуальности, научной новизны, значения для
дальнейших
научных
исследований
и
клинической практики.
Вступительную
рецензию
статьи
автор
присылает вместе со статьей (бланк прилагается
– дополнение 4).

Таблицы и рисунки
Таблицы и рисунки должны быть размещены в
отдельных файлах и пронумерованы, таблицы римскими цифрами, рисунки - арабскими
цифрами. В тексте статьи нужно указать их
расположение. Названия и другие объяснения к
таблицам и рисункам должны быть размещены
в конце статьи, после литературы.
Рисунки
и
фотографии
должны быть
отправлены в электронном виде, в одном из
форматов: * .cdr, * .tif, * .eps, * .gif или * .jpg
(300 точек на дюйм).
Не следует отправлять рисунков и фотографий
в формате MS Word (* .doc).

Статьи,
к
которым
нет
замечаний,
направляются к независимым рецензентам.
Работа будет принята к публикации только
после положительных отзывов рецензентов.
Стоимость публикации статьи в журнале 150
долларов США плюс банковские операции 30
долларов США. Всего за статью необходимо
перечислить 180 долларов США в гривнях по
курсу доллара на карточку Приват банка
4149 4378 5996 6861

Структура:
1. полное название работы на языке
оригинала и на английском языке;
2. имя автора (или авторов) – сначала имя,
потом первая буква отчества и фамилия
(например: Инна А. Иванова);
3. название учреждения (учреждений);
4.вступление (introduction);
5. цель (aim);
6. материалы и методы (material and
methods);
6. результаты (results);
7. выводы (conclusions);
8. ключевые слова (не более пяти) согласно
Index Medicus (Medical Subject Reading) на
языке оригинала и на английском языке.
В тезисах не допускаются графики,
рисунки и список литературы.
Оценка работы рецензентом (только для
редакции)
Стоимость публикации тезисов 30
долларов США на карточку приват банка
4149 4378 5996 6861

Авторские
варианты,
написанные
без
соблюдения требований к публикации, не
принимаются.
Неполные рукописи или такие, которые не
отвечают требованиям, будут отправлены к
авторам без оценки сути и качества труда.

Требования к тезисам конференции

Статті та тези, які оформлені згідно вимог
«Wiadomości Lekarskie», (доповнення 1),
надсилати
тільки
на
електронну
адресу˚publichealth0@ukr.net˚з˚вказівкою˚˚
«КОНФЕРЕНЦІЯ WL» до 25 квітня
2017˚р.

Доповнення 2.
ДО ВІДОМА АВТОPI В ЖУРНАЛ
«ВІСНИК ПРОБЛЕМ БІОЛОГІЇ І
МЕДИЦИНИ»
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.

Об’єм оригінальних і оглядових статей 5-15
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 па пері і
записаний в 2-х файлах. 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.
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 обсуждени)
Висновки (Выводы).
Перспективи
подальших
досліджень
(Перс-пективы дальнейших исследований).
Література (Литература).
Реферати (резюме) російською, українською
мовами обсягом не більше по 0,5 стор.
кожен та з 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.
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 слідуючому
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.

Матеріали надсилати за адресою: 36011, м.
Полтава, вул. Шевченка, 23, ВДНЗУ «УМСА»
кафедра оперативної хірургії та топографічної
анатомії.
Контактні телефони:
Полтава - (05322)7-51-81,7-24-84,
(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, вул.
Шевченка, 23, УМСА, кафедра оперативної
хірургії та топографичної анатомії.
Після редакторського перегляду буде надіслано
рахунок до сплати. 1 сторінка публікації 75
грн.
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДРУКОВАНОЇ
РОБОТИ (ТЕЗ)
Роботи, направлені для участі у конференції, не
повинні бути раніше опубліковані або направлені
для публікації в інші видання
Усі скорочення (за винятком одиниць виміру)
можуть бути використані лише після згадування
повного терміну
Обсяг матеріалів для друку – до 3 стор.
Текст друкується в редакторі MS Word, у
форматі А4 з полями: верхнє і нижнє 2 см, ліве –
2,5 см, праве – 1 см.
Параметри форматування: шрифт Times New
Roman, розмір шрифта 14, звичайний, відстань
між рядками – півтора інтервали
Структура друкованої роботи наступна: назва
роботи великими літерами, прізвище та ініціали
авторів, повна назва установи, закладу,
організації, текст роботи.

Усі роботи, які відповідають вимогам, будуть
опубліковані в спеціальному науковому виданні.
ВИМОГИ ДО УСНОЇ ДОПОВІДІ
Тривалість усного повідомлення не повинна
перевищувати 10 хв. Буде забезпечено
мультимедійний супровід доповіді. Виступ у
обговоренні – до 5 хв.
Транспортні витрати та витрати на проживання і
харчування оплачуються учасниками самостійно.
Іногороднім учасникам за їхнім бажанням буде
заброньовано місце у готелях м. Полтави.
Оплата за опублікування тез становить 200 грн,
кошти перераховуються на карточку приват
банка 4149 4378 5996 6861.
Інформацію
необхідно
надсилати
електронну пошту: publichealth0@ukr.net

на

Тема повідомлення «Конференція 2017 р.».
Будемо щиро раді Вашій участі у Міжнародній
конференції, Для наступних контактів просимо
повідомити Вашу адресу, телефон, e-mail.
Контактний тел./факс організаційного комітету:
0504041164 (кафедра соціальної медицини,
організації та економіки охорони здоров’я з
біостатистикою)
З повагою, оргкомітет конференції

