МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

Українська медична стоматологічна академія
Навчально-наукова конференція з міжнародною участю
«Актуальні проблеми сучасної вищої медичної освіти в Україні»

21 березня 2019 р.
м. Полтава

Вельмишановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі навчально-наукової конференції з
міжнародною участю «Актуальні проблеми сучасної вищої медичної
освіти в Україні», яка відбудеться 21 березня 2019 року.
Конференція зареєстрована Державною науковою установою
«Український інститут науково-технічної експертизи та інформації»
(посвідчення № 432 від 10 вересня 2018 р.).
Для участі у роботі конференції необхідно до 17 грудня 2018 року
надіслати до навчально-методичного кабінету академії матеріали доповіді
обсягом не менше 5 сторінок друкованого тексту державною мовою через
1,5 інтервали на папері стандартного формату з полями: ліве – 3 см, праве – 1
см, верхнє і нижнє по 2 см. Матеріали набираються у редакторі Word за
стандартом ІВМ, шрифт Times New Roman 14.

Просимо Вас оформляти матеріали конференції наступним чином:
– перший рядок – назва статті прописними літерами жирним шрифтом по
центру аркуша;
– другий рядок – прізвище та ініціали автора (-ів);
– третій рядок – місце роботи автора (-ів) (повна назва навчального
закладу);
– анотація статті (до 4 рядків тексту) українською та англійською мовами
курсивом;
– ключові слова (5-7 слів) українською та англійською мовами курсивом;
– текст статті;
– посилання в тексті на джерела зазначають у квадратних дужках.
Список літератури, оформлений
згідно з вимогами державного
стандарту (Бюлетень ВАК України № 5, 2009, форма 23), подають після
статті в алфавітному порядку.
На останній сторінці повинні бути підписи авторів, завірені в
установленому порядку.
Кожний учасник може бути автором або співавтором двох робіт.
Електронний варіант матеріалів конференції у повному обсязі
надсилається на електронну пошту навчально-методичного кабінету академії:
navchalno_metod@umsa.edu.ua; крім того, надсилається відсканована
остання сторінка роботи з підписами авторів у форматі pdf із зазначенням
контактного телефону одного із авторів.
Оригінал матеріалів та супровідний лист на бланку установи
надсилаються за адресою: Українська медична стоматологічна академія,
навчально-методичний кабінет, вул. Шевченка, 23, м. Полтава, 36011.
Матеріали, що не відповідають вимогам оформлення, розглядатися
не будуть !
Контактні телефони:
роб. тел. (05322) 2-56-84 – навчально-методичний кабінет академії;
моб. тел. 0956456806, 0665993919.
e-mail: navchalno_metod@umsa.edu.ua
Роботи будуть опубліковані у матеріалах конференції.
Публікація – безкоштовна.
Кінцевий термін подачі матеріалів – 17.12.2018 року.

