Вельмишановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь
в роботі науково-практичних конференцій з міжнародною участю:
«Актуальна стоматологія. Наука, практика, педагогіка»
та
«Сучасні аспекти в лікуванні та реабілітації
пацієнтів з патологією щелепно-лицевої ділянки»*,
з нагоди 40-річного ювілею стоматологічного факультету
Харківського національного медичного університету,
які відбудуться

26 жовтня 2018 року
Програмні питання
НПК «Актуальна стоматологія. Наука, практика, педагогіка»:
 Історичні питання клінічної та експериментальної стоматології.
 Фундаментальні механізми лікування захворювань твердих тканин зубів і пародонта із
застосуванням сучасних технологій.
 Сучасний погляд на питання профілактики, діагностики, лікування і прогнозування
патології в стоматології, щелепно-лицьовій хірургії та імплантології.
Матеріали для участі в НПК «Актуальна стоматологія. Наука, практика, педагогіка»
слід надсилати на E-mail: rjabokone@ukr.net
Контактний телефон: +38-050-65-19-125 (Рябоконь Євген Миколайович;)
Програмні питання
НПК «Сучасні аспекти в лікуванні та реабілітації
пацієнтів з патологією щелепно-лицевої ділянки»:
Конференція внесена в реєстр конференцій посвідчення УкрІНТЕІ №575 від 19.09.2017
*- у зв’язку з проведенням 18-19 жовтня 2018 року IХ (XVI) з’їзду громадської організації
«Асоціація стоматологів України» роботу конференції перенесено на 26 жовтня 2018 року











Організація стоматологічної допомоги хірургічним стоматологічним хворим
Стаціонарозамінюючі технології в клініці хірургічної стоматології
Запальні процеси щелепно-лицевої ділянки
Міждисциплінарний підхід до вирішення питань патології щелепно-лицевої ділянки
Сучасні технології в практиці хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії
Актуальні питання імплантології
Онкологія щелепно-лицевої ділянки та шиї
Мультидисциплінарний підхід до вирішення питань нейростоматології
Актуальні питання травматології щелепно-лицевої області
Форма участі в конференції – очна (виступ з доповіддю, стендова доповідь) і заочна
(публікація матеріалів).
Матеріали для участі в НПК «Сучасні аспекти в лікуванні та реабілітації пацієнтів з
патологією щелепно-лицевої ділянки» слід надсилати на E-mail: conference102018@ukr.net
Контактний телефон: +38-097-360-76-44 (Вакуленко Катерина Миколаївна)
Матеріали науково-практичних конференцій будуть опубліковані безкоштовно у
спеціальному випуску журналу «Експериментальна та клінічна стоматологія» та у збірнику
наукових праць «Питання експериментальної та клінічної стоматології» (випуск 13).

Матеріали для участі в конференціях приймаються до 12 жовтня 2018 р.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ПУБЛІКАЦІЙ У ЖУРНАЛІ
«ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ТА КЛІНІЧНА СТОМАТОЛОГІЯ»










Вимоги до оформлення тез:
тези доповіді повинні бути оформлені відповідно до вимог;
тези не повинні мати більше ніж трьох авторів;
обсяг тез 2-3 сторінки при форматі А4 (297х210 мм), орієнтація - книжкова;
поля: верхнє, нижнє і праве - 15 мм, ліве - 20 мм;
шрифт Times New Roman, розмір - 14, міжрядковий інтервал - 1,5;
перший рядок - прізвище та ініціали автора, вчене звання або науковий ступінь,
другий рядок - навчальний заклад або місце роботи, посада;
наступний абзац - назва тез;
далі йде текст тез, вирівняний по ширині з відступом зліва 10 мм, сторінки не нумеруються;

Вимоги до оформлення статей:
Обсяг оригінальної статті – від 5 до 10, оглядової – до 12, коротких повідомлень – до 3
сторінок. Шрифт TimesNewRoman, кегль 14, міжрядковий інтервал – 1,5.
Оригінальні статті пишуться за такою схемою:
o УДК
o Назва статті (прописними літерами)
o Автори (прізвище, ім'я, по батькові)
o Університет (інститут, академія)
o Резюме із назвою й прізвищем автора, а також ключові слова мовою статті.
o Вступ (заголовком не виділяється)
o Матеріал і методи досліджень
o Результати досліджень
o Висновки
o Перспективність дослідження
o Резюме із назвою й прізвищем автора, а також ключові слова обов'язково трьома мовами українською, російською, англійською.
o Список літератури подається в порядку цитування.
Стаття може бути написана українською, російською або англійською мовами. За умови
написання статті українською або російською мовами обов'язковим є подання резюме
англійською мовою обсягом не менше 2 сторінок.
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ПУБЛІКАЦІЇ У ЗБІРНИКУ НАУКОВИХ ПРАЦЬ
«Питання експериментальної та клінічної стоматології»
Редакційна колегія приймає наукові статті та тези з різних проблем стоматології, щелепнолицевої хірургії, військової стоматології, історії стоматології, а також сумісних спеціальностей,
матеріали яких відносяться до щелепно-лицевої ділянки (анатомія, гістологія, фізіологія,
генетика, фізіотерапія, ЛОР-хвороби, нейрохірургія та ін.).
Кількість статей від одного автора не обмежена.
Офіційні мови: українська, російська, англійська.
Статті та тези повинні бути оформлені відповідно до таких вимог:
1. Текст повинен бути набраний в текстовому редакторі Microsoft Word, шрифтом Times New
Roman, розмір шрифту (кегль) - 14, міжрядковий інтервал - 1,0, усі поля з кожного боку - 2 см,
обсяг не обмежений. Текст може містити ілюстрації, схеми, таблиці, графіки.
2. Статті повинні мати структуризацію: вступ, мета роботи, об'єкти і методи, результати,
висновок, список літератури.
3. Реферат англійською мовою, що включає: прізвище та ініціали авторів, назва роботи, повна
назва установи (НЕ кафедри), що представляє роботу, місто, країна; структурувати (містить
вступ, мета роботи, об'єкти і методи, результати, висновок, ключові слова).

Розміщення тексту:
1-рядок - шифр УДК
2-рядок - П.І.Б. автора (напівжирним шрифтом) без вчених звань і ступенів
3-рядок - назва статті (великими літерами, напівжирним шрифтом)
4-рядок - найменування установи, в якій виконано роботу, місто, країна (курсивом)
5-рядок - текст статті
Зразок оформлення статті
УДК 616.025.894.04
Охріменко В.Б. (Без вчених звань і ступенів)
ВИЗНАЧЕННЯ РИЗИКУ ВИНИКНЕННЯ КАРІЄСУ
Харківський національний медичний університет, Україна
ТЕКСТ: Введення (актуальність), мета роботи, об'єкти і методи, результати, висновки,
література.
СТРУКТУРУВАТИ РЕФЕРАТ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ.
Примітка: При відправці по електронній пошті статті висилаються у вигляді вкладеного файлу (в графі
«Тема» вказати «Статті конференції»; вкладений файл - за прізвищем першого автора, наприклад:
«petrov.doc» (в разі подання 2 статей і більше: «petrov1.doc», «petrov2.doc»). Другий вкладений файл
«Реєстраційна форма».
Статті, подані з порушенням вимог, ПРЕДСТАВЛЕНІ БЕЗ СТРУКТУРОВАНОГО РЕФЕРАТУ
АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ, подані пізніше зазначеного терміну розглядатися не будуть.
Оргкомітет залишає за собою право відбору та редакції представлених для опублікування робіт.

Організаційний комітет просить Вас заповнити та надіслати, на вказані вище е-mail
відповідної конференції, реєстраційну форму учасника окремим файлом (додається)
Реєстраційна форма учасника
науково-практичної конференції з міжнародною участю
П.І.Б.
Місце роботи
Посада
Наукова ступінь
Службова адреса з індексом
Контактні телефони
E-mail
Назва доповіді
П.І.Б. доповідача
Яке презентаційне обладнання потрібно для Вашої
доповіді
Ваша участь на конференції передбачає:
- усна доповідь
- стендова доповідь
- публікація статті

Адреса оргкомітету конференції:
61022, Україна, м Харків, пр. Науки, 4, Харківський національний медичний університет.
Деканат стоматологічного факультету ХНМУ: +38-057-707-73-83; knmu_stomat@ukr.net
Декан факультету: Ніконов Віктор Володимирович: к.т.+38-098-773-11-23
Завідувач кафедри терапевтичної стоматології: професор Рябоконь Євген Миколайович:
rjabokone@ukr.net ;+38-050-651-91-25
Доцент кафедри терапевтичної стоматології Доля Едуард Ігорович: +38-063-231-62-99
Доцент кафедри хірургічної стоматології та ЩЛХ: Вакуленко Катерина Миколаївна:
conference102018@ukr.net ; +38-097-360-76-44

