
Література по ходу статті цитується в 
квадратних скобках цифрами [1, 2, …]. 
(Порожній рядок) 
Висновки та перспективи подальших 
розробок 
1. 
2. 
Речення про перспективність дослідження 
(Обов’язково!!!). 
(Порожній рядок) 
Список літератури 
Нумерується. Надається в алфавітному порядку. 
Оформляється згідно вимог ДАК МОН. 
Спочатку джерела кирилицею, потім латиницею. 
 
Обов’язково наприкінці статті додати 
відомості про рецензента (ПІП, посада) та 
ВСІХ(!!!) авторів (посада, телефон та e–
mail). 
Наприклад: 
Іванов Іван Іванович – к. мед. н., доцент 
кафедри загальної хірургії Вінницького 
національного медичного університету 
імені М.І. Пирогова, іvanov@mail.ru, 
тел. 0432 ... 
 
Окремим файлом (!!!) надається розширена 
анотація статті з ключовими словами 
англійською мовою від 1,5 до 3 сторінок 
тексту. 
Структура: 
© Surname (Прізвище ім’я по батькові) 
UDC:… 
Surnames … 
The organization name in such order: institute, chair 
(address: ... st., house, country, index, e-mail)  
Article name (ЗАГЛАВНИМИ ЛІТЕРАМИ) 
Introduction 
The aim of investigation was to ... 
Materials and methods 
Results 

Наводять весь цифровий матеріал без 
обговорення, таблиць, рисунків. 
Conclusion 
Key words:... 
 
Структура тез (до 2 сторінок тексту): 
Тези повинні містити: УДК, назву, П.І.П. 
всіх авторів, назву установи, де виконано 
роботу, телефон та e-mail одного із авторів, 
основні результати дослідження. 
 
 

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ 
Адреса оргкомітету: 21018, Україна, м. Вінниця, 
вул. Пирогова, 56, Вінницький національний 
медичний університет ім. М.І. Пирогова, 
Оргкомітет конференції 
Телефони: +38-067-595-44-83 – Гребенюк 

Дмитро Ігорович 
+38-097-998-95-25 – Радьога 
Ярослав Володимирович 

Факс: +38-0432-67-02-03 
E–mail для довідок: conferencesurg@gmail.com 
Сайт: http://endocvs.vn.ua/ (Розділ 
“Конференція”) 
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2–3 березня 2017 року 
м. Вінниця 

Відповідно до Реєстру з’їздів, 
конгресів, симпозіумів та науково–
практичних конференцій МОЗ та НАМН 
України, які будуть проходити у 2017 році та 
затверджені Українським центром наукової 
медичної інформації та патентно–ліцензійної 
роботи, 2–3 березня 2017 року на базі 
Вінницького національного медичного 
університету імені М.І. Пирогова буде 
проведена II науково–практична 
конференція з міжнародною участю 
“Сучасні досягнення ендоскопічної 
хірургії”. 
 

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ 
 Абдомінальна ендохірургія 
 Антирефлюксна ендохірургія 
 Торакоскопічна хірургія 
 Діагностична та оперативна гнучка 

ендоскопія 
 Баріатрична хірургія 
 Ендоваскулярні втручання 
 
Місце проведення: Вінницький 
національний медичний університет 
імені М.І. Пирогова. 
Робочі мови: українська, російська, 
англійська. 
Форми участі: 
– усна доповідь із публікацією тез/статті 
– тільки публікація тез/статті 
– вільний слухач 
 

Матеріали будуть опубліковані у журналі 
“Вісник Вінницького національного 
медичного університету”, що входить до 
переліку фахових видань ДАК МОН України 

та у Збірнику матеріалів конференції. 
 
Кінцевий термін подання матеріалів: 
9 січня 2017 року. 
Матеріали надсилаються через електронну 
форму розміщену на сайті 
http://endocvs.vn.ua/ у розділі 
“Конференція”. 
Обов’язковими при подачі матеріалів є: 
1. Стаття із трьома резюме, розширена 

анотація англійською мовою, відомості 
про всіх авторів, скан квитанції про 
оплату, відомості про рецензента 
(Відомості про авторів та рецензента 
друкуються в журналі!!!). 

2. Тези, скан квитанції про оплату. 
 

ОПЛАТА ПУБЛІКАЦІЇ МАТЕРІАЛІВ 
Вартість публікації:  тези – 100  грн., стаття 
(за 1 сторінку) – 50 грн.. 

В призначенні платежу слід вказати 
прізвище першого автора. 
• Перерахування коштів у відділенні 

«ПриватБанк» або у електронній 
системі Privat24. 
Кошти перераховуються на картковий 
рахунок 4149 4978 5165 3180, отримувач: 
Гребенюк Дмитро Ігорович. 

• Перерахування коштів у інших банках: 
ПриватБанк МФО 305299, ЄДРПОУ 
14360570, ЗКПО 14360570, Номер 
рахунку 29244825509100, Номер картки 
4149 4978 5165 3180. 
 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ 
МАТЕРІАЛІВ 

Параметри комп’ютерного набору статей 
та тез: 

Мова: статті – українська, англійська; тези – 
українська, російська, англійська. 
Файл – формати *.doc, *.docx або *.rtf. 
Назва файла –  

Стаття_Прізвище_першого_автора або 
Тези_Прізвище_першого_автора. 

Відступи – по 2 см з усіх сторін. 
Стиль – звичайний, без переносів. 
Шрифт – Times New Roman. 
Інтервал – 1,5. 
Кегль – 14. 
Вирівнювання – за шириною. 
 
Структура статті (8–12 сторінок тексту): 
© Прізвище І.П. всіх авторів 
УДК: ... 
(Порожній рядок) 
Прізвище І.П. всіх авторів 
Назва організації: інститут, кафедра (адреса: 
вул., буд., м., країна, поштовий  індекс) 
(Порожній рядок) 
Назва статті набирається ЗАГЛАВНИМИ 
ЛІТЕРАМИ. 
(Порожній рядок) 
Резюме із ключовими словами. Українською, 
російською та англійською мовами. 
(Порожній рядок) 
Вступ 
З нової стрічки – текст вступу, що закінчується 
сформульованою метою (слово “Мета” – 
курсивом). 
(Порожній рядок) 
Матеріали та методи 
З нової стрічки – текст. 
(Порожній рядок) 
Результати. Обговорення 
З нової стрічки – текст. 

Таблиця 1. Порівняльна ... . 
Примітка. * – рівень достовірності 
Рис. 1. Порівняльна ... . 
Примітки:   (Порожній рядок) 


