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Науково-практична конференція з міжнародною участю
«Перинатальна медицина в Україні: проблеми, досягнення,
пріоритети»(присвячена пам’яті вчителя – професора
Михайленка Омеляна Трохимовича)

ВЕЛЬМИШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Оргкомітет запрошує Вас взяти участь у роботі науково-практичної конференції з міжнародною
участю«Перинатальна медицина в Україні: проблеми, досягнення, пріоритети» (присвячена пам’яті
вчителя – професора Михайленка Омеляна Трохимовича), яка відбудеться 21-22 лютого 2019 р.
ум. Чернівці на базі Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний
університет» у відповідності до «Реєстру з'їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних
конференцій, які проводитимуться у 2019р.».
До участі в конференції запрошуються вчені та висококваліфіковані фахівці:акушери-гінекологи,
неонатологи,медичні генетики, лікарі ультразвукової діагностики,лікарі загальної практики-сімейної
медицини, дитячі хірурги.
Наукова програма конференції присвячена наступним проблемам:
1. Збереження та відновлення репродуктивного здоров’я – як засіб профілактики перинатальних
ускладнень.
2. Прегравідарна підготовка – як безальтернативний метод зниження перинатальної захворюваності
і смертності.
3. Проблеми антенатальної охорони плоду, пренатальна діагностика спадкової та вродженої
патології плода.
4. Невиношування вагітності. Проблеми ранніх передчасних пологів.
5. Вагітність внаслідок застосування допоміжних репродуктивних технологій.
6. Корекція екстрагенітальних захворювань та акушерської патології - як фактор зниження
перинатальної смертності.
7. Невідкладні стани в акушерській практиці, інтранатальна охорона плода.
8. Актуальні питання надання медичної допомоги новонародженим.
9. Питання неонатології та неонатальної хірургії в рамках міждисциплінарної інтеграції.
Форми участі:
˗ усна доповідь з публікацією тез/статті
˗ стендова доповідь з публікацією тез/статті
˗ тільки публікація тез/статті
˗ вільний слухач
Офіційні мови конференції: українська, англійська, російська
Регламент доповідей: усна доповідь – до 20 хв.; презентація стенда – до 5 хв.; виступ в обговоренні
– до 5 хв. Оргкомітет забезпечує мультимедійним проектором.
НАУКОВІ СТАТТІ за матеріалами конференції будуть опубліковані у науково-практичному
журналі «Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина».
Web-сайт журналу:http://neonatology.bsmu.edu.ua/
Вимоги
до
публікації,
перелік
супровідних
документів
за
посиланням:http://neonatology.bsmu.edu.ua/about/submissions#onlineSubmissions

Вартість публікації – 100 грн. за 1 стор. (А4, 210 x 297 мм)
Термін подання статті – до 31 грудня 2018 року.

Стаття проходить рецензування та редакційні правки згідно діючих правил підготовки
наукових публікацій.
Перерахунок коштів за публікацію статті здійснюється після рецензування згідно отриманої
квитанціїчерез IBox. Номер картки для поповнення: 4149 4991 1601 4398 (ПриватБанк)

Для підтвердження оплати прохання надіслати скан-копію квитанції на електронну адресу:
neonatology@bsmu.edu.ua(вказати ПІБ першого автора, стаття)
НАУКОВІ ТЕЗИ будуть опубліковані у збірнику матеріалів конференції.
Вартість публікації тез: Публікація тез доповіді до 2 стор. – 100 гривень. Якщо текст тез перевищує
2 сторінки, то їхня публікація буде можлива при оплаті по 50 гривень за кожну додаткову сторінку
доповіді.
Термін подання тез - до 20 січня 2019 року.
Текст тез, ілюстрації, скан квитанції про оплату та реєстраційна картка учасника конференції
(АКУШЕРСТВО
ТА
ГІНЕКОЛОГІЯ)надсилається
електронною
поштою
на
адресуjasnikovska.svitlana@bsmu.edu.ua- доцент Ясніковська Світлана Михайлівна (моб.тел. (097) 47134-26).
Перерахунок коштів за публікацію тез здійснюється на рахунок Бирчак Інни Володимирівни –
номер картки «Приватбанку»: 4731219114924982 (ПІБ учасника, призначення платежу – «за
публікацію тез») р/р 29244825509100 АТ КБ «Приватбанк», Київ, Україна ЄДРПОУ одержувача
14360570 ЄДРПОУ банку 14360570 МФО 305299
Текст тез, ілюстрації, скан квитанції про оплату та реєстраційна картка учасника конференції
(НЕОНАТОЛОГІЯ,
ДИТЯЧА
ХІРУРГІЯ)надсилається
електронною
поштою
на
адресу
godovanec.oleksij@bsmu.edu.ua- доцент Годованець Олексій Сергійович (моб.тел. (050) 560-61-38).
Перерахунок коштів за публікацію тез здійснюється після рецензування згідно отриманої
квитанції через IBox. Номер картки для поповнення: 4149 4991 1601 4398 (ПриватБанк)

Для підтвердження оплати прохання надіслати скан-копію квитанції на електронну адресу:
neonatology@bsmu.edu.ua(вказати ПІБ першого автора, тези)
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ
1. 1-3сторінкидрукованого тексту, набраного в текстовому редакторі MSWord(лише одна робота в
кожному файлі, назва файлу – прізвище першого автора в англійській транслітерації).
2. Параметри сторінки: поля з усіх боків по 20 мм, шрифт TimesNewRoman,кегель 14,
чорногокольору, вирівнювання по ширині,текст друкується через 1,5 інтервали на листі формату А4 (210 x
297 мм).
3. Структура тез:УДК,назвароботи великими літерами, нижче – прізвищатаініціалиавторів,
четвертий рядок – повнаназвазакладу чи установи, місто, e-mail (обов’язково), текст тез.
4. Рекомендований план тез: актуальність проблеми, мета, методи досліджень, результати,
висновки.
ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ
УДК …
ВПЛИВ …
Іванов І.І.
Вищий державний навчальний заклад України
«Буковинський державний медичний університет»,
м. Чернівці, bsmu@bsmu.edu.ua
Умови участі у конференції:
Учасники конференції повинні оформити реєстраційну карту

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТА УЧАСНИКА
Прізвище, ім’я, по батькові
доповідача
Науковий ступінь
Учене звання
ПІБ, науковий ступінь, учене звання
співавторів
е-mail(обов’язково!)
мобільний телефон(обов’язково!)
контактної особи
Місце роботи або навчання (повна
назва організації)
Назва доповіді

Секція (відмітити «+»)

Акушерство та гінекологія
Неонатологія

Номер рубрики (за переліком питань
наукової програми конференції – див.
вище).
Форма участі (відмітити «+»)

Прізвище, ім’я, по батькові, посада,
якімаютьприбути на конференцію.

доповідь+тези
стендова доповідь+тези
тільки публікація тез
науковий

ступінь,

учене

званнясупроводжуючих

осіб,

Телефонидля довідок, e-mail:
(095) 659-35-54, krle@ukr.net - професор Кравченко Олена Вікторівна (програма конференції);
(050) 618-99-59, godovanec.julia@bsmu.edu.ua–професорГодованець Юля Дмитрівна (програма
конференції, публікація статей, тез);
(097) 471-34-26,jasnikovska.svitlana@bsmu.edu.ua- доцент Ясніковська Світлана Михайлівна
(публікація тез, реєстраційна карта учасника)
(050)560-61-38, godovanec.oleksij@bsmu.edu.ua – доцент Годованець Олексій Сергійович

(публікація статей, тез, реєстраційна карта учасника)

