
Від одного автора приймається не більше 2-х 
робіт.

Вартість однієї публікації тез 100 грн.
Останній термін подачі статей і тез -  1 квітня

2018 р.
Реквізити для перерахування коштів для 

оплати публікацій:
Гальперин Александр Юльевич ИНН 

2876606876 Банк 26008054445235 Банк получа
теля Южное ГРУ ПАТ КБ «Приват банк» г.Одес- 
са МФО 328704 Публикація статті

Друкований варіант надсилати за адресою: 
65044, м.Одеса, вул. Пироговська 7/9, кв.84, 
Шевченко Валерия Геннадьевна

Електронну версію всіх матеріалів, а також 
скани квитанцій про оплату публікацій просимо 
надсилати до 1 квітня 2018 року на електронну 
пошту konfsur115@yahoo.com.

Назва файлу формується з прізвища першо
го автора, міста і назви статті.

Довідка з приводу отримання відісланих ма
теріалів за контактним телефоном:

067 - 766 - 86 - 14; 063 - 831 - 44 - 91 Колодій 
Валентин Валентинович.

Реєстраційні форми, інформація щодо розмі
щення учасників конференції і вартості про
живання будуть надані додатково. Орієнтовна 
вартість номерів 600-1500 грн.

Оргкомітет конференції:
Організатори конференції - професор Запорож- 

ченко Борис Сергійович 067 - 487 - 69 - 29;
професор Каштальян Михайло Арсентійович 

050-316-84-89.
З організаційних питань - доцент Шаповалов 

Віталій Юрійович; доцент Горбунов Анатолій Ана
толійович 067 - 775 - 42 - 47.

Організаційний внесок 1000 грн.
Додаткові витрати -  товариська вечеря, екскур

сія по акваторії Чорного моря.

Міністерство охорони здоров’я України 
Національна академія медичних наук України 
Одеський національний медичний університет 

Асоціація хірургів України 
Асоціація хірургів Одеської області 

Асоціація анестезіологів Одеської області

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Маємо честь запросити Вас взяти участь 
у роботі науково-практичної конференції 

з міжнародною участю 
«Суперечливі і невирішені питання 

абдомінальної хірургії», яка відбудеться 
7-8 червня 2018 року в м. Одеса, 

присвяченій 115-й річниці утворення перших 
хірургічних кафедр Одеського університету -  
кафедри загальної і факультетське?! хірургії, 
організованих професором Сапежко К.М.

Організатори конференції -  завідувач ка
федри загальної хірургії ОНМедУ професор 
Каштальян М.А., завідувач кафедри хірургії №2 
(факультетської) професор Запорожченко Б.С.

mailto:konfsur115@yahoo.com


Основна тематика конференції:
1. Сучасні аспекти діагностики та лікування 

захворювань гепатодуоденопанкреатобіліар- 
ной зони, панкреонекроз, хронічний панкреатит, 
онкогепатопанкреатологія, травми і ятрогенні 
пошкодження гепатопанкреатодуоденальной 
зони),

2. Роль і місце малоінвазивних методів ліку
вання захворювань гепатопанкреатодуоденаль
ной зони.

3. Спірні і невирішені питання ургентної і пла
нової колопроктології.

4. Роль і місце малоінвазивних втручань в ур
гентній і плановій колопроктології.

5. Актуальні питання анестезіологічного за
безпечення в абдомінальній хірургії.

6. Нове в хірургії.

Мова конференції -  українська, російська, 
англійська.

Матеріали конференції у вигляді статей і тез 
будуть опубліковані в одному з наукометричних 
спеціалізованих журналів України і у вигляді 
збірника тез відповідно.

Вимоги до публікацій:
1. Роздрукований варіант статті з підписами 

та адресою авторів.
2. Електронний варіант статті.
3. Експертний висновок про можливість опу

блікування у відкритих ЗМІ.
До розгляду приймаються проблемні статті 

українською, російською та англійською мова
ми загальним обсягом до 6 сторінок (формат А4
-  210*297; ширина полів - лівого, верхнього та 
нижнього по 2 см, правого -  1 см, кількість рядків
- не більше 29, шрифт -  14 Times New Roman).

Текст статті починається з наступних даних: 
УДК, назва роботи, ініціали та прізвища всіх ав
торів, назва організації, в якій виконана робота.

Стаття повинна бути чітко структурова- 
на: вступ, матеріали і методи, результати 
та їх обговорення, висновки, перелік бібліо
графічних посилань.

Вступ до статті відображає актуальність до- 
* слідження і його мета.

До статті додається перелік ключових слів і 
анотація обсягом до 1/3 сторінки машинописно
го тексту українською, російською та англійсь
кою мовами.

У статті повинна використовуватися між
народна система одиниць СІ. Терміни слід 
приводити згідно анатомічних і гістологічних 
номенклатур, діагностику -  за діючою Міжна
родною класифікацією хвороб. Всі скорочення 
при їх першому згадуванні повинні бути роз
шифровані.

Використання скорочень у назві та резюме 
статті не допускається.

Всі малюнки і таблиці повинні бути підписані 
і пронумеровані відповідно посиланнями на них 
у тексті і повинні розташовуватися на книжково
му розвороті.

Фотографії до статей підписуються на зво
роті (назва статті, номер згідно посиланням на 
них в тексті, підпис до фотографії).

Порядковий номер посилань на бібліографіч
не джерело в тексті подається в квадратних 
дужках.

Вартість публікації 1 сторінки тексту 100 грн.
Вимоги до публікації тез:
Тези статей подаються в двох примірниках 

на паперовому носії (формат А4, ширина полів: 
лівого -  3,5 см; верхнього і нижнього -  2 см; 
правого -  1 см; кількість рядків -  не більше ЗО, 
шрифт Times New Roman 14, інтервал 1,5) і на 
електронному носії у форматі Microsoft Word 
97-2003. Один примірник має бути підписаний 
авторами.


