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Вельмишановні колеги!
На базі Української медичної стоматологічної академії 27 листопада 2020 року в
м. Полтава відбудеться Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених
«Медична наука у практику охорони здоров’я» (згідно з переліком МОН для здобувачів вищої
освіти і молодих учених, реєстровий №563).
Наукова програма конференції присвячена таким проблемам:
1. Інтеграційні процеси у світі та в Україні у галузі охорони здоров’я.
2. Медико-соціальні наслідки військових дій на Сході України.
3. Медико-соціальні наслідки пандемії COVID-19.
4. Проблеми формування здорового способу життя у молоді.
5. Екологічні проблеми медицини.
6. Актуальні питання клінічної та експериментальної медицини.
7. Гуманітарні та організаційні аспекти медицини.
8. Питання викладання у закладах вищої медичної освіти.
Бажаючих прийняти участь у роботі конференції (форми участі: доповідь, стендова
доповідь з публікацією тез або статті, тільки публікація тез або статті) просимо направляти
документи на адресу оргкомітету разом із заповненою реєстраційною карткою учасника.
Статті конференції будуть опубліковані у журналі "Актуальні проблеми сучасної
медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії", що входить до переліку Б
фахових видань з медичних і біологічних наук МОН України та включений до міжнародних
наукометричних баз Index Copernicus, Google Scholar, РІНЦ. Тези та статті, які не
відповідають вимогам до їх оформлення (див. нижче), будуть опубліковані у збірці праць
конференції.
Вартість публікації статті (від 8 до 20 сторінок) 50 гривень за сторінку, а також
додатково 180 грн. за присвоєння DOI та за бажанням 100 гривень – вартість примірника
журналу та його пересилання Укрпоштою.
Публікація тез до 4 стор. – 150 гривень. Якщо текст тез перевищує 4 сторінки, то їхня
публікація буде можлива при оплаті по 50 гривень за кожну додаткову сторінку доповіді.
Роботи, відправлені після 1 жовтня 2020 р., не публікуються.
Повнотекстова версія журналу буде представлена на сайті журналу: https://visnyk-

umsa.com.ua
Текст тез надсилається тільки електронною поштою з прикріпленими файлами
реєстраційної картки учасника конференції та сканованою копією квитанції про оплату.
Текст статті надсилається електронною поштою з прикріпленими файлами
реєстраційної картки учасника конференції, та сканованою копією квитанції про оплату, а
також на паперовому носії Укрпоштою звичайним листом разом з такими документами:
реєстраційна картка учасника конференції, рецензія-рекомендація доктора наук відповідного
напрямку, акт експертної комісії про відсутність інформації, що становить державну
таємницю, направлення установи та ксерокопію квитанції про оплату.
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Адреса для направлення статей Укрпоштою:

електронною

поштою:

36000, м. Полтава, вул. Шевченка, 23, УМСА, кафедра патофізіології.
Телефони: (0532) 60-96-10, (05322) 2-69-66. Доц. Міщенко Артур Володимирович.
Моб. (068)641-80-35, (066)241-59-15.
Адреса для переведення плати за публікацію на банківський рахунок:
отримувач - ФОП Мриц О.В., р/рахунок (IBAN) UA893314010000026005060471862 в КБ
“Приватбанк” м. Полтава, МФО 331401, код ЄДРПОУ 2462005744.

Адреса для переведення плати за публікацію поштовим переказом:
36002, м. Полтава, вул. Європейська, буд. 66, кв. 9. Міщенку Артуру Володимировичу.
Реєстраційна картка учасника
1. Назва доповіді (перші три слова)
2. Номер рубрики (за переліком питань наукової програми конференції – див. вище)
3. Прізвище, ім'я, по батькові, e-mail (обов'язково!), мобільний телефон (обов'язково!)
контактної особи.
4. Форма участі (доповідь+ тези, доповідь+ стаття, стендова доповідь + тези,
стендова доповідь + стаття, тільки публікація тез, тільки публікація статті)
5. Прізвище, ім'я, по батькові, посада, науковий ступінь, учене звання доповідача та
супроводжуючих осіб, що мають прибути на конференцію *
6. Повна назва організації.
7. Адреса (з поштовим індексом) для відправлення запрошення *
8. Адреса (з поштовим індексом) для відправлення журналу з матеріалами конференції (при
оплаті 100 грн. за журнал)
9. Номер квитанції про оплату, сума і дата оплати.
Примітка: * - За умов вибору форми участі у вигляді “тільки публікація тез” або “тільки
публікація статті” пп. 5 та 7 заповнювати не потрібно.
Оргкомітет листується виключно через e-mail.
ВИМОГИ ДО ТЕЗ:
1-3 сторінки друкованого тексту, набраного в текстовому редакторі MS Word; лише
одна робота в кожному файлі, назва файлу – прізвище першого автора;
− параметри сторінки – поля з усіх боків по 20 мм; розмір шрифту 14 у Times New Roman,
відступ абзацу – 5 знаків, текст друкується через 1,5 інтервала;
− структура тез:
УДК
нижче з абзацу – прізвище, ініціали авторів;
назва тез великими літерами (вирівнювання по центру);
четвертий рядок – назва закладу чи установи, місто, e-mail (обов’язково),
п’ятий рядок – текст тез;
− рекомендований план тез: актуальність проблеми, наукова новизна роботи, мета, методи та
результати досліджень, висновки;
ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ:
УДК …
Каськів І.І.
ВПЛИВ …
Українська медична стоматологічна академія, м. Полтава,
visnik_umsa@umsa.edu.ua
ВИМОГИ ДО СТАТЕЙ (докладніше на сайті журналу: https://visnyk-umsa.com.ua)
Публікація повинна повністю відбивати сучасний стан розробки досліджуваної
Речовина
вважається
....
проблеми,
міститиХнові
результати
на основі проведеного дослідження. Висновки мають бути
аргументованими відповідним ілюстративним матеріалом. У тексті статті повинні бути всі
необхідні пояснення. Мова публікації − українська, російська, англійська. До статті додається
акт експертної комісії про відсутність інформації, що становить державну таємницю та
направлення установи.
До друку будуть прийняті наукові статті, які мають такі необхідні елементи:
У вступі − постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими
науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх (за останні 5 − 7 років) досліджень та
публікацій, в яких започатковано розв’язання проблеми і на які спирається автор; виділення

невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
формулювання мети (постановка завдання). В основній частині статті – виклад матеріалу
дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів, висновки з цього
дослідження та перспективи подальших розробок у зазначеному напрямку.
Авторський оригінал складається з: тексту (обсяг статті не менше 8 − 10 сторінок
основного тексту, огляду − не менше 10 − 15 ст.); списку літератури (статті можуть включати
до 20, огляди − до 60 джерел); таблиць; рисунків (не більше 4); підписів до рисунків; ключових
слів (5-7) українською, російською та англійською мовами; рефератів українською, російською
та англійською мовами обсягом не менше 1,0 стор. (не менш як 1800 знаків) з обов’язковим
указанням мети дослідження, матеріалів та методів, одержаних результатів і висновків.
Кожна стаття повинна відповідати таким вимогам:
1. На першій сторінці зазначають: шифр УДК; прізвища та ініціали авторів (кількість
авторів однієї статті не повинна перевищувати п'яти осіб); назва статті (абревіатури у назві
статті не допускаються); місце роботи (назва закладу, місто, країна); e-mail (обов’язково), дані
про зв’язок публікації з плановими науково-дослідними роботами (бажано з наведенням номеру
держреєстрації), дані про фінансування розробки певними установами, фондами, організаціями,
гранти (при їх наявності); текст статті.
2. Текст подають без автоматичних переносів та друкують через 1,5 інтервал шрифтом 14
Times New Roman в редакторі MICROSOFT WORD. Відступ абзацу – 1,25 см. Поля – вгорі та
внизу – 3,0; зліва та справа – 2,5 см.
Стаття з оригінальними дослідженнями повинна мати таку структуру: вступ, який
відображає стан проблеми (див. наведені вище вимоги); формулювання мети дослідження;
матеріали та методи дослідження; результати та їх обговорення; висновки. Якщо в тесті є
абревіатура, то подавати її в дужках при першому згадуванні. Нерозшифровані у тексті
абревіатури не допускаються.
3. Таблиці та рисунки (не більше 4). Рисунки подають лише в тому випадку, коли
отримані результати неможливо відобразити в таблицях. Графіки повинні мати чіткі калібровки
по осям, мікрофотографії – лінійний масштаб (не слід вказувати збільшення). Якщо наведено
декілька кривих, то безпосередньо на рисунку необхідно вказати їхні порядкові номера.
Рисунки (крім діаграм) слід подавати в розширенні JPG, фото – в JPG або TIFF окремими
файлами та у тексті.
4. Завершує публікацію список літератури, оформлений відповідно до Ванкуверського
стилю. Список літератури слід подавати у алфавітному порядку або у порядку першого
згадування посилань у тексті. Посилання в тексті зазначаються цифрами у квадратних дужках.
5. Ключові слова (5 – 7) українською, російською та англійською мовами.
6. Реферати українською, російською та англійською мовами обсягом 1,0 сторінки
(не менш як 1800 знаків) повинні містити такі елементи: назву статті, прізвища та ініціали
авторів, місце роботи (назва закладу, місто, країна), стислий виклад вступу, формулювання мети
дослідження, матеріали і методи, результати дослідження та висновки. Абревіатури у
рефератах не допускаються.
Формули, дози, наведені у статті фізичні параметри, марки приладів, посилання на
ГОСТи, ДСТУ тощо обов'язково вивіряються та візуються авторами на полях рукопису.
Автори несуть персональну відповідальність за правильність наведеної інформації.
Матеріали, в яких порушені принципи біоетики, гуманного ставлення до піддослідних
тварин, не приймаються.
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