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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 2018 році», маємо
честь запросити Вас взяти участь у
Всеукраїнській
науково-практичній
конференції з міжнародною участю
«Полтавські дні громадського здоров’я»,
яка відбудеться 25 травня 2018 року на
базі
ВДНЗУ
«Українська
медична
стоматологічна академія» (м. Полтава).
Тематика конференції:
1. Особливості розвитку громадського
здоров’я в Україні:
- епідеміологічні дослідження зв’язку
чинників довкілля і здоров’я українців;
- сучасні інформаційні системи нагляду та
контролю за здоров’ям населення;
- розробка нормативів, правил і заходів, що
позитивно впливають на індивідуальне і
громадське здоров’я;
- сучасні системи охорони здоров’я,
політичні рішення, досвід інших країн;
2. Система громадського здоров’я в
Україні в умовах реформування:
- забезпечення моніторингу індивідуального здоров’я, а також індивідуальних
рекомендацій щодо його збереження та
зміцнення на первинній ланці лікарями
загальної практики сімейної медицини;

- шляхи формування у населення мотивації до
здорового способу життя на первинному та
вторинному рівнях;
- проблема вакцинації в Україні та шляхи її
вирішення;
- місце стоматологічної допомоги населенню в
сучасних умовах.
3. Сучасний стан клінічного напрямку
внутрішньої політики охорони здоров’я в
Україні:
первинна
та
вторинна
профілактика
неінфекційних захворювань;
- створення ефективної системи первинної
медичної допомоги, профілактичної діяльності
та ранньої діагностики ВІЛ-інфекції.
-інше
4. Історія медицини Полтавської області.
Форми участі у конференції:
 усна доповідь
 стендова доповідь
 публікація статей
 публікація тез
 учасник (слухач)
Форма публікації:
матеріали конференції будуть опубліковані:
-у фаховому журналі Wiadomości Lekarskie
– Варшава, Польща (Pubmed/Medline,
Scopus, Ebsco, Index Copernicus) (статті,
тези)
-в збірнику матеріалів конференції (статті,
тези)

При підготовці матеріалів просимо
дотримуватися вимог
Матеріали конференції у вигляді наукових
статей та тез будуть надруковані у журналі
Wiadomości Lekarskie (Польща) та збірнику
матеріалів конференції.

Офіційні мови конференції: українська,
російська, англійська.
Регламент доповіді:
На пленарному засіданні – до 15 хвили
На секційному засіданні – до 5 хвилин.

Для участі в конференції при інших формах
участі необхідно надіслати заповнену анкету
учасника на E-mail: socmed_conf2018@ukr.net
у вигляді прикріпленого файла.
З найкращими побажаннями,
оргкомітет.

При
публікації
матеріалів
у
журналі
«Wiadomości
Lekarskie»
надсилати
на
електронну адресу socmed_conf2018@ukr.net з
вказівкою теми «КОНФЕРЕНЦІЯ WL» у
вигляді прикріплених файлів:
1. Статті та тези, оформлені згідно вимог журналу (доповнення 1),
2. Заповнену анкету учасника
3. Скан підписаної рецензії
4. Скан квитанції про сплату
до 27 квітня 2018 р.
Матеріали конференції у вигляді тез будуть
публікуватися окремим збірником.
При публікації тез або статей у збірнику
надсилати матеріали на електронну адресу
socmed_conf2018@ukr.net
з
вказівкою
«КОНФЕРЕНЦІЯ
ТЕЗИ»
або
«КОНФЕРЕНЦІЯ
СТАТТЯ
у
вигляді
прикріплених файлів:
1. Статті або тези, оформлені згідно вимог
2. Заповнену анкету учасника
3. Скан квитанції про сплату
до 27 квітня 2018 р.

Доповнення 1.

ДО ВІДОМА АВТОPIВ ЖУРНАЛУ
«Wiadomości Lekarskie»

Wiadomości Lekarskie - одне з перших науковопрактичних
та
інформаційно-аналітичних
медичних періодичних видань Польщі, є
офіційним журналом польської медичної
спільноти, безперервно видається з 1928 року.
Журнал індексується в ряді баз даних,
включаючи PUBMED/MEDLINE, SCOPUS,
EBSCO, INDEXCOPERNICUS.
Журнал публікує оригінальні наукові роботи,
огляди, а також описи клінічних випадків.
Всі статті рецензуються.
Wiadomości Lekarskie видає статті польською,
англійською, російською та українською
мовами.
Вимоги до статей в журналі
Робота
повинна
відповідати
вимогам
Гельсінкської декларації.
Обсяг наукових статей 8-14 сторінок, тематичні
доповіді 8-10 сторінок, оглядові статті 10-14
сторінок, включаючи посилання, малюнки,
таблиці та висновки. Текст друкується
шрифтом розміром (кегль) не менше 12
пунктів. з подвійним міжрядковим інтервалом
на аркушах формату А4 (210 × 297 мм). Поля
сторінки з усіх боків 2,5 см (зліва, справа,

зверху, знизу). Сторінки повинні бути
пронумеровані.
Оригінальні
статті
повинні
мати
наступну структуру:
Титульна сторінка повинна включати:
1. повна назва роботи мовою оригіналу та
англійською мовою;
2. ім'я автора (або авторів) - спочатку ім'я,
потім перша буква по батькові та прізвище
(наприклад: Інна А. Іванова);
3. назва установи (установ).
Резюме (мовою оригіналу та англійською
мовою) має містити не менше 200 і не більше
250 слів в оригінальних статтях, і до 150 слів в
оглядових статтях і тематичних дослідженнях.
Резюме оригінальних статей повинні бути
структуровані, тобто повинні включати такі
розділи як Вступ (introduction), мета (aim),
материали і методи (material and methods),
результати (results) и висновки (conclusions).
Під резюме слід додати ключові слова (не
більше п’яти) згідно Index Medicus (Medical
Subject
Reading)
мовою
оригиналк
і
англійською мовою.
Текст
Текст повинен бути структурований таким
чином: вступ, цілі, матеріали і методи,
результати, дискусія (обговорення), висновки.
У Вступі автори представляють актуальний
стан даної тематики. В Меті визначають
дослідницьку гіпотезу і завдання своєї роботи.
У Матеріалах і методах описують всі методи
дослідження. У розділі Результати повинні
бути представлені результати дослідження. У
Дискусії (обговорення) автори вказують, якою
мірою наукові цілі були досягнуті, наскільки
результати роботи є оригінальними, а також її
потенціальні методологічні обмеження. У

Висновках
слід
звернутися
до цілей
дослідження і їх обговорити.
Література.
В кінці статті наводиться список літератури.
Список
літератури
повинен
бути
транслітерований латиницею.
Оформлення літератури має відповідати
вимогам Index Medicus:
автори
повинні
бути
розташовані
і
пронумеровані в порядку цитування в тексті, а
не в алфавітному порядку. Кожна позиція повинна бути написана з нового рядка,
пронумерована, а також включати в себе:
прізвище та ініціали автора (авторів), назва
статті, назва журналу, в якому вона була
опублікована (абревіатури назв журналів
повинні відповідати Index Medicus), рік
видання, номер (арабськими цифрами), номери
першої і останньої сторінок. Якщо авторів
семеро або більше, то потрібно записати ім'я
перших трьох з позначенням "і ін.". Посилання
в тексті, в квадратних дужках, повинні бути
приведені арабськими цифрами. При цитуванні
книги треба відзначити наступний номер
позиції, автора, назву, видавництво, місце та рік
видання. Спираючись на текст глави,
обов'язково треба відзначити: прізвище автора,
ініціали, назву глави, прізвище автора
(редактора) книги, ініціали, назву книги,
видавництво, місце та рік видання, сторінки.
Приклад оформлення літератури
Статті до трьох авторів
Arrami M, Garner H. A tale of two citations.
Nature. 2008;451(7177):397–399.
Більше трьох авторів
Navarro-González JF, Mora-Fernández C, Muros
de Fuentes M et al. Effect of pentoxifylline on renal
function and urinary albumin excretion in patients

with diabetic kidney disease: the PREDIAN trial. J
Am Soc Nephrol. 2015;26(1):220–229.
Онлайн публікації
Helal R, Melzig MF. In vitro effects of selected
saponins on the production and release of lysozyme
activity of human monocytic and epithelial cel
lines. Sci Pharm. 2011;79:337–349. doi: 10.3797/
scipharm.1012-15.
Розділ книжки, більше трьох авторів
Jagielski M. Pojęcie danych medycznych. In:
Andres K, Bielak-Jomaa E, Jagielski M et al.
Ochrona
danych
osobowych
medycznych.
Warszawa: C.H.Beck; 2016, p. 11–21.
Розділ книжки, 1-3 автори
Jagiełło
D.
Ramy
odpowiedzialności
i
postępowanie
dowodowe
w
związku
z
podejrzeniem stosowania dopingu w sporcie. In:
Gardocka T, Jagiełło D, eds. Problemy prawne na
styku sportu i medycyny. Warszawa: C.H.Beck;
2015, p. 3–11.
Приклад транслітерації на латиницю
Автор(и).
Транслітерована
назва
статті
[Переклад назви статті на английскьку мову].
Назва періодичного видання. рік; номер:
сторінки.
Berezin
A.
E.
Elevatsiya
kontsentratsii
triglitseridov v plazme krovi i kardiovaskulyarnyy
risk [Triglycerides plasma level elevation and
cardiovascular risk]. UkrainianMedicalJournal.
2015; 3(71):70-76.
Після літератури необхідно позначити, в
межах якої НДР виконувалась робота
(стаття), інформацію щодо грантів та інші
джерела фінансування.
В кінці роботи слід надати адресу для
кореспонденції мовою оригіналу (статті): ПІБ,
адреса, номер телефона та адресу електронної
пошти автора.

Таблиці і малюнки
Таблиці та рисунки мають бути розміщені в
окремих файлах і пронумеровані, таблиці римськими цифрами, малюнки - арабськими
цифрами. У тексті статті потрібно вказати їх
розташування. Назви та інші пояснення до
таблиць і рисунків необхідно розміщені в кінці
статті, після літератури.
Малюнки та фотографії повинні бути
відправлені в електронному вигляді, в одному з
форматів: * .cdr, * .tif, * .eps, * .gif або * .jpg
(300 точок на дюйм).
Не слід відправляти малюнків і фотографій у
форматі MS Word (* .doc).
В кінці роботи слід привести адреса для
кореспонденції: ім'я, адреса, номер телефону та
адресу електронної пошти автора.
Крім того, варто відзначити в рамках якої НДР
виконувалася дана робота (стаття), інформацію
про гранти та інші джерела фінансування.
Правила рецензування статей
Наукові роботи оцінюються з точки зору
актуальності, наукової новизни, значення для
подальших наукових досліджень і клінічної
практики.
Вступну рецензію статті автор надсилає разом
зі статтею (бланк додається - додаток 3).
Авторські варіанти, написані без дотримання
вимог до публікації, не приймаються.
Неповні рукописи або такі, що не відповідають
вимогам, будуть відправлені до авторів без
оцінки суті і якості праці.
Статті, до яких немає зауважень, направляються
до незалежних рецензентів.
Робота буде прийнята до публікації тільки після
позитивних відгуків рецензентів.
Вартість публікації статті в журналі 150 євро
плюс банківські операції 20 євро. Всього за

статтю необхідно перерахувати 170 євро в
гривнях за курсом євро на картку Приват банку
5168 7427 0544 5892
Вимоги до тез конференції в журналі
Wiadomości Lekarskie
Обсяг 1 - 1.5 сторінки. Текст друкується
шрифтом розміром (кегль) не менше 12
пунктів. з подвійним міжрядковим інтервалом
на аркушах формату А4 (210 × 297 мм). Поля
сторінки з усіх боків 2,5 см (зліва, справа,
зверху, знизу). Сторінки повинні бути
пронумеровані.
Структура:
1. повна назва роботи мовою оригіналу та
англійською мовою;
2. ім'я автора (або авторів) - спочатку ім'я,
потім перша буква по батькові та прізвище
(наприклад: Інна А. Іванова);
3. назва установи (установ);
4. вступ (introduction);
5. мета (aim);
6. матеріали і методи (material and methods);
6. результати (results);
7. висновки (conclusions);
8. ключові слова (не більше п'яти) мовою
оригіналу та англійською мовою.
У тезах не допускаються графіки, малюнки і
список літератури.
Оцінка роботи рецензентом (тільки для
редакції)
Вартість публікації тез 30 євро в гривнях
за курсом на картку Приват
банку 5168 7427 0544 5892

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДРУКОВАНОЇ
РОБОТИ (СТАТТЯ У ЗБІРНИКУ
КОНФЕРЕНЦІЇ)
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 – від 6 сторінок.
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.
Текст повинен бути структурований таким
чином: вступ, мета, матеріали і методи,
результати, дискусія (обговорення), висновки,
список літератури (не більше 5 джерел).
Оплата за опублікування статті у збірнику
матеріалів конференції становить 60 грн. за
сторінку, кошти перераховуються на карту
Приват банка 5168 7427 0544 5892.
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДРУКОВАНОЇ
РОБОТИ (ТЕЗИ)
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 збірнику матеріалів конференцій.
Оплата за опублікування тез становить 200 грн,
кошти перераховуються на карту Приват банка
5168 7427 0544 5892.
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.
Інформацію
необхідно
надсилати
на
електронну пошту: socmed_conf2018@ukr.net
Тема повідомлення «Конференція 2018 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

