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30 листопада 2018 року 

м. Вінниця 



Відповідно до Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково–практичних 

конференцій МОЗ та НАМН України, які будуть проходити у 2018 році та затверджені 

Українським центром наукової медичної інформації та патентно–ліцензійної роботи 

(Посвідчення №526 від 2 серпня 2017 року), 30 листопада 2018 року на базі 

Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова буде проведена 

IIІ науково–практична конференція з міжнародною участю “Сучасні досягнення 

ендоскопічної хірургії”, присвячена 90–річчю з дня народження проф. І.І. Мітюка. 

 

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: 

20 серпня 2018 року. 

Матеріали надсилаються через електронну форму розміщену на сайті 

http://endocvs.vn.ua/ у розділі “Конференції”. 

Обов’язковими при подачі матеріалів є: 

1. Стаття із трьома резюме, відомості про всіх авторів (англійською, українською і 

російською мовами, прізвище, ім'я та по батькові кожного автора, науковий ступінь, 

місце роботи та посада, номер ідентифікатора ORCID), скан квитанції про оплату, 

інформація про форму участі у конференції. 

2. Тези, скан квитанції про оплату. 

 

ОПЛАТА ПУБЛІКАЦІЇ МАТЕРІАЛІВ 

Вартість публікації:  тези – 100  грн., стаття (за 1 сторінку) – 100 грн.. 

В призначенні платежу слід вказати прізвище першого автора. 

 Перерахування коштів у відділенні «ПриватБанк» або у електронній системі 



Privat24. 

Кошти перераховуються на картковий рахунок 5168 7556 2440 9468, отримувач: 

Гребенюк Дмитро Ігорович. 

 Перерахування коштів у інших банках: 

ПриватБанк МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570, ЗКПО 14360570, Номер рахунку 

29244825509100, Призначення “Пополнение текущего счета 5168755624409468, 

ГРЕБЕНЮК ДМИТРИЙ ИГОРЕВИЧ, 3078709197”. 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ 

Параметри комп’ютерного набору статей та тез: 

Мова: українська, російська, англійська. 

Обсяг статті – не менше 10 і не більше 25 сторінок. 

Обсяг тез – до 2 сторінок. 

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 абзаців та без переносів. 

Шрифт – Times New Roman. 

Інтервал – 1,5. 

Кегль – 14. 

Вирівнювання – за шириною. 

Таблиці та рисунки – розміщуються наприкінці рукопису, повинні містити назву, бути 

пронумерованими, а посилання на них по тексту подавати наступним чином: (рис. 1), або 

(табл. 1). Статистична та інша деталізація наводиться під таблицею у примітках. 

Формат рисунків – jpg або tif, розрішення повинно бути не меншим за 300 dpi, палітра 

CMYK. Усі елементи тексту у зображеннях (графіках, діаграмах, схемах) повинні мати 

гарнітуру Тimes New Roman. 

 

Обов’язкові елементи тез:  

 Шифр УДК. 

 Назва. 

 П.І.П. всіх авторів. 

 Назва установи, де виконано роботу. 

 Контактні дані одного із авторів – телефон та e-mail; 

 Основні результати дослідження (без таблиць та рисунків). 

 

Обов’язкові елементи статті:  

 Шифр УДК. 

 Назва статті (не більше 15 слів). 

 Прізвище, ім’я та по батькові авторів. 

 Офіційна назва установи та її адреса (місто, держава). 



 Структуровані анотації (укр., рос., англ.). 

Обсяг анотації становить 1500-1800 знаків без урахування пробілів. Текст анотації 

викладений одним абзацем, не повинен містити загальних фраз, повинен відображати 

основний зміст статті. Анотація повинна відобразити актуальність дослідження, мету 

дослідження (2 речення), містити стислий опис методів досліджень (з наданням 

застосованих статистичних методів) (2-3 речення), опис основних результатів (50-70% 

обсягу анотації) без посилань на інші дослідження, узагальнюючий висновок (1 

речення), перспективи подальших розробок (1 речення). 

 Ключові слова – 4-6 слів (укр., рос., англ.). 

 Вступ. 

 Мета роботи. 

 Матеріали та методи. 

Розділ повинен давати можливість іншим дослідникам виконати аналогічні 

дослідження та перевірити отримані автором результати. Залежно від об’єктів 

дослідження, вказується дотримання етичних принципів Європейської конвенції із 

захисту хребетних тварин; Гельсінської декларації; інформованої згоди 

обстежуваного, тощо. Наприкінці даного розділу обов’язково вказується програма та 

методи статистичної обробки результатів. 

 Результати та обговорення. 

Дані наводяться чітко, у вигляді коротких описів та обов’язково ілюструються 

графіками (не більше 4) або рисунками (не більше 8) та таблицями (не більше 4), 

інформація в яких не дублюється. В обговоренні необхідно узагальнити та 

проаналізувати отримані результати, по можливості зіставити їх з даними інших 

дослідників. 

 Висновки та перспективи подальших досліджень. 

Підсумок виконаної роботи у вигляді пунктів. Окремим пунктом зазначаються 

перспективи подальших досліджень. Обсяг – 5-10 речень. 

 Список посилань. 

Посилання в тексті вказуються арабськими цифрами через кому у квадратних дужках 

згідно нумерації у переліку списку посилань. Список посилань потрібно оформляти 

згідно з вимогами APA Style (American Psychological Association Style) без 

скорочень, наводити за алфавітом, спочатку кирилицею, потім латиницею. Наводити 

усіх авторів, назву журналу або книги (з вказівкою видавництва та редакторів при їх 

наявності) чи назву журналу, том, номер або випуск та сторінки. Детальні інструкції 

по APA Style можна знайти на сайті https://endocvs.vn.ua/ у розділі “Конференції”. 

Наприклад: Автандилов, Г. Г. (2002). Основы количественной патологической 

анатомии. Москва: Медицина. 

Дмітрієв, М. О. (2016). Кореляції основних краніальних показників з 

характеристиками верхньої та нижньої щелеп у мешканців України юнацького віку. 

Світ медицини та біології, 58 (4), 24–29. 

Далі Список посилань необхідно надати у вигляді References: спочатку 

транслітерацією, а потім у квадратних дужках англійською мовою. 



Наприклад: Avtadnilov, G. G. (2002). Osnovy kolichestvennoy patologicheskoy anatomii 

[Basis of Quantitative Pathological Anatomy]. – Moskva: Medicyna. 

Dmitriev, M. O. (2016). Koreliatsii osnovnykh kranialnykh pokaznykiv z kharakterystykamy 

verkhnoi ta nyzhnoi shchelep u meshkantsiv Ukrainy yunatskoho viku [Correlations of main 

cranial index with characteristics of upper and lower jaws among residents in Ukraine of 

adolescent age]. Svit medytsyny ta biolohii – World of Medicine and Biology, 4 (58), 24-29. 

При наявності обов’язково вказувати індекси “doi”, наведені на сайті www.crossref.org. 

 Після переліку посилань необхідно надати відомості про всіх авторів 

(англійською, українською і російською мовами): прізвище, ім'я та по батькові 

автора, науковий ступінь, місто праці та посаду, номер ідентифікатора ORCID (у 

кожного з авторів персональний номер ORCID, при відсутності бекоштовно 

створюється на офіційному сайті http://www.orcid.org). 

 Наприкінці тексту повинні бути номер телефону і e-mail автора, з яким редакція буде 

підтримувати контакт. 

 

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ 

Адреса оргкомітету: 21018, Україна, м. Вінниця, вул. Пирогова, 56, Вінницький 

національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, Оргкомітет конференції 

“СУЧАСНІ ДОСЯГНЕННЯ ЕНДОСКОПІЧНОЇ ХІРУРГІЇ”. 

Телефони: +38-067-595-44-83 – Гребенюк Дмитро Ігорович. 

+38-097-998-95-25 – Радьога Ярослав Володимирович. 

+38-097-992-22-97 – Ляховченко Наталія Анатоліївна. 

Факс: +38-0432-67-02-03. 

E–mail для довідок: conferencesurg@gmail.com. 

Сайт: http://endocvs.vn.ua/ (Розділ “Конференції”). 
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