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Конференції
_________________________________________________________________
Міжнародна науково-практична інтернет-конференція
«ДВАДЦЯТЬ СЬОМІ ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ ДИСКУСІЇ»
Шановні колеги!
Запрошуємо Вас до участі у роботі Міжнародної науково-практичної
інтернет-конференції «Двадцять сьомі економіко-правові дискусії», яка буде
проводитись 31 травня 2018 р.
Термін подання матеріалів до 31 травня 2018 року включно.
Робочі

мови

конференції:

українська,

російська,

англійська,

польська.
Робота конференції планується за такими тематичними секціями:
Економічне спрямування
1. Економіка, організація і

управління

підприємствами, галузями,

комплексами;
2. Менеджмент;
3. Маркетинг;
4. Бухгалтерський облік, аналіз і аудит;
5. Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці;
6. Банківська справа. Гроші, фінанси і кредит;
7. Податкова система. Бюджетна система;
8. Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка;
9. Логістика і транспорт;
10.Світова економіка та міжнародні економічні відносини.
Юридичне спрямування
1. Теорія та історія держави і права. Філософія права. Історія політичних і
правових вчень;
2. Конституційне право. Конституційне процесуальне право. Міжнародне
право;
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3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне
право. Житлове право. Зобов'язальне право. Міжнародне приватне
право. Трудове право та право соціального забезпечення;
4. Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право. Криміналістика.
Кримінологія.

Кримінально-виконавче

право.

Судоустрій.

Правоохоронні органи, прокуратура та адвокатура;
5. Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне
та податкове право. Муніципальне право;
6. Екологічне право. Земельне право. Аграрне право;
7. Господарське право. Господарське процесуальне право. Фінансове
право. Банківське право;
8. Інтелектуальна власність та його захист. Інформаційне право.
Для участі у конференції необхідно заповнити заявку на участь у
конференції на сайті www.spilnota.net.ua та прикріпити файли доповіді і
відсканованої (сфотографованої) квитанції про оплату участі у конференції.
Дана інформація буде надіслана в автоматичному режимі на електронну
скриньку spilnota.net.ua@ukr.net.
Вимоги до оформлення тез доповідей:
Обсяг – 2-6 сторінок, шрифт – Times New Roman,14пт,
інтервал – 1,5; абзац – 1,25 см, усі поля по 2 см, нумерація сторінок
зверху з права (над текстом). У тексті тез допускається включення
таблиць і рисунків. Відповідальність за висвітлений матеріал у тезах
несуть автори доповідей.
Вартість публікації у збірнику тез доповідей для учасників з
України складає 50 гривень за кожну сторінку формату А4 та 30 гривень за
збірник та сертифікат. Оплата за видання збірників та сертифікатів
надсилається на картковий рахунок ПриватБанку 5168 7573 2957 9025,
отримувач Станько Т.Р.
На одну наукову працю надсилається 1 примірник збірника та
сертифіката на адресу першого автора, який вказаний у відомостях про
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авторів. Для отримання додаткових збірників необхідно оплатити їх вартість
у розмірі 35 гривень за кожен додатковий примірник, про що необхідно
вказати у квитанції що надсилається. Прохання додаткові примірники
замовляти завчасно.
Контакти оргкомітету:
Адреса для кореспонденції:
Оргкомітет МІК "Наукова спільнота"
а/с 1621, м. Львів 79016
Інтернет сайт: www.spilnota.net.ua
Електронна адреса: spilnota.net.ua@ukr.net
Телефон: +38(068) 288-23-76
Зразок оформлення тез
Назва секції
НАЗВА ДОПОВІДІ
ПІБ автора, науковий ступінь,
місце роботи або навчання
Текст доповіді
Література:
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Міжнародна науково-практична конференція
«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЕКОНОМІКИ, ФІНАНСІВ,
УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА»
4 червня 2018 року, м. Полтава
Шановні колеги!
Запрошуємо вчених, викладачів, докторантів, аспірантів, здобувачів,
магістрантів, студентів, представників державних органів влади та місцевого
самоврядування, представників підприємницьких структур взяти участь у
Міжнародній

науково-практичній

конференції

«Актуальні

питання

економіки, фінансів, управління та права».
Напрями роботи конференції:
1. Економічна теорія та історія економічної думки.
2. Світове господарство і міжнародні економічні відносини.
3. Економіка та управління національною економікою.
4. Економіка та управління підприємствами.
5. Національна безпека і оборона в умовах кризових явищ.
6. Продовольча безпека та екологічна політика в сучасному світі.
7. Економіка сільського господарства і АПК.
8. Енергоефективність економіки.
9. Економіка торгівлі та послуг.
10.Економіка промисловості.
11.Правове

забезпечення

державного

управління

та

місцевого

самоврядування.
12.Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка.
13.Інновації та інвестиційна діяльність.
14.Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика.
15.Туризм та готельно-ресторанна справа.
16.Бухгалтерський облік, аналіз та аудит.
17.Фінанси, банківська справа, страхування.
18.Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці.
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19.Економічна кібернетика.
20.Статистика.
21.Маркетинг.
22.Менеджмент.
23.Енергетичний менеджмент.
24.Логістика та транспорт.
25.Публічне управління та адміністрування.
26.Загальнотеоретичні питання правознавства.
27.Цивільні, господарські, екологічні та трудові правовідносини.
28.Право інтелектуальної власності та інформаційне право.
29.Розвиток адміністративного та митного права в Україні та світі.
30.Національне право держав в умовах глобалізації.
Робочі

мови

конференції:

українська,

російська,

англійська,

білоруська, польська, чеська.
Для участі у конференції Вам необхідно до 4 червня 2018 року
(включно)

надіслати

на

адресу

організаційного

комітету:

economics.conf@gmail.com або economics.confer@gmail.com
1. Тези.
2. Чек про оплату.
3. Відомості про авторів.
Реквізити для оплати тез будуть надіслані учасникам конференції
електронною поштою у листі-підтвердженні про отримання і прийняття
матеріалів. Копію квитанції про оплату слід обов’язково надіслати на
електронну адресу оргкомітету не пізніше вказаного у листі терміну.
Вартість публікації: з метою відшкодування організаційних,
видавницьких, поліграфічних витрат на збірник, програму та сертифікат
учасника необхідно сплатити організаційний внесок у розмірі 150 грн. за одну
публікацію. Обсяг 2 – 4 сторінки, набрані в редакторі Word у форматі А-4. У
випадку перевищення обсягу публікації, вартість кожної наступної сторінки
становить 30 грн.
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На одну наукову працю надсилається 1 примірник збірника, 1
програма конференції та сертифікат конференції (кількість сертифікатів
залежить від наявності співавторів тез). Матеріали будуть надіслані поштою
на адресу першого автора, який вказаний в відомостях про автора. Ціна
додаткового збірника – 65 грн. Збірник тез конференції, програма та
сертифікат учасника будуть надіслані учасникам на поштову адресу, вказану
у заявці, протягом 20 днів після проведення наукового заходу. Електронний
збірник тез конференції буде розміщено на сайті Центру фінансовоекономічних наукових досліджень за адресою: http://www.economics.in.ua.
Збірнику за матеріалами наукової конференції присвоюються відповідні
бібліотечні індекси УДК та ББК. Відповідальність за висвітлений матеріал у
тезах несуть автори доповідей.
Вимоги до оформлення тез доповідей
Тези подаються до 4 червня 2018 року (включно) в електронному
варіанті у форматі .doc або .docx, шрифт – Tіmes New Roman, 14 пт, абзац –
1,25 см, поля – 2 см, інтервал – 1,5. Кожна таблиця, ілюстрація, діаграма,
схема повинна бути підписана та мати назву. Графічний матеріал виконують
у доступних для подальшого редагування програмах. Для рисунків і таблиць
застосовують гарнітуру Times New Roman, кегль – 12 пт, інтервал між
рядками – 1. Під таблицями й рисунками слід вказувати джерело. Формули
слід друкувати за допомогою редактора формул Microsoft Equation і
нумерувати у круглих дужках з правого боку. Список літератури має містити
лише джерела, на які є посилання в тексті; приклад оформлення посилань: [1,
с. 105]. Посилання в дужках на різні джерела подавати через крапку з комою
[1, с. 10; 2, с. 11]. Список літератури оформлювати відповідно до вимог, які
можна завантажити за наступним посиланням:
https://drive.google.com/file/d/0B69eZiwNbroEOExhS2doODY2ZHc/view.
Назва файлу та заявки повинна включати прізвище та представлений
вид документу: Васанашвілі_тези та Васанашвілі_заявка.
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Кількість співавторів тез – не більше трьох. Кількість поданих
матеріалів від одного автора не обмежується. Роботи, які не відповідають
вимогам чи надійшли із запізненням, не будуть розглядатися.
Приклад оформлення тез:
Назва секції
УДК
Васанашвілі В. М.
к. е. н., доцент, професор кафедри економіки підприємства,
Грузинський технічний університет
МЕТОДИКИ ОЦІНКИ ЙМОВІРНОСТІ
БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВА
Текст, текст, текст, текст, текст.
Список літератури
1.
Відомості про авторів
Прізвище, ім’я, по-батькові
Вищий навчальний заклад або організація
Науковий ступінь та вчене звання
Посада (вказати на якій саме кафедрі)
Мобільний телефон E-mail
Оберіть спосіб доставки матеріалів: − Укрпоштою (звичайним листом – безкоштовно) або
− Новою поштою (вартість доставки сплачуєте Ви у відділенні Нової пошти)
Адреса для відправлення матеріалів
Наприклад: Дмитренко Іван Степанович, вул. Калинова 17, кв. 78, м. Полтава, 36300
(відправка буде здійснена Укрпоштою, звичайним листом – безкоштовно)
або
Дмитренко Іван Степанович, м. Полтава, відділення № 32, тел. 095-670-08-67 (вартість
доставки сплачуєте Ви у відділенні Нової пошти)
Назва секції
Тема доповіді
Контакти:
Веб-сайт: http://www.economics.in.ua
E-mail: economics.conf@gmail.com
Кароліна Олександрівна Бережна – координатор конференції
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Міжнародна науково-практична інтернет-конференція
«УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ
НА МАКРО-, МЕЗО- ТА МІКРОРІВНЯХ»
7 червня 2018 року, м. Одеса
Шановні колеги!
Кафедра економічних систем і управління інноваційним розвитком
Одеського національного політехнічного університету запрошують Вас взяти
участь у роботі Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції
«Управління інноваційним розвитком на макро-, мезо- та мікрорівнях», яка
відбудеться 7 червня 2018 року.
Мета конференції: обмін практичним досвідом та результатами
наукових

досліджень,

обговорення

актуальних

питань

управління

інноваційним розвитком суб’єктів підприємницької діяльності в Україні.
До участі у конференції запрошуються представники експертного
середовища, співробітники ВНЗ, вчені та усі зацікавлені особи.
На конференції планується обговорення за наступними науковими
напрямами:


трансформаційні процеси в сучасній економіці України. Управління
інноваційним розвитком країни;



інституційні

передумови

інноваційного

розвитку

та

проблеми

економічної безпеки;


тренди інноваційного вектору розвитку регіонів;



інноваційні фактори підвищення потенціалу розвитку суб’єктів
господарювання.
Робочі

мови

конференції:

українська,

російська,

англійська,

болгарська.
Для участі в роботі конференції просимо Вас надсилати на адресу
оргкомітету conf.esmid@gmail.com не

пізніше

2

червня

2018

р. такі

документи:


Заявка про участь у конференції;
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Тези доповіді;



Відскановану копію квитанції про сплату організаційного внеску за
участь у конференції.
Назви

файлів

повинні

відповідати

прізвищу

доповідача:

Прізвище_Заявка, Прізвище_Тези. Тези повинні мати формат *.doc або
*.docx-файлу.
Важливо! Просимо вказувати в темі електронного листа:
«Матеріали № секції Прізвище».
Матеріали

конференції

будуть

розміщені

на

науковому

порталі «Економіка: реалії часу».
За зміст, достовірність наведених фактів та оригінальність тексту тез
доповідей автор несе особисту відповідальність.
Учасники конференції матимуть змогу опублікувати статті за
матеріалами своїх досліджень в міжнародному фаховому науковому
електронному журналі «Економіка: реалії часу».
Про отримання і прийняття матеріалів учасники конференції будуть
проінформовані оргкомітетом.
Вимоги до оформлення матеріалів:


обсяг – рівно 2 сторінки;



формат паперу – А4;



шрифт тексту – Тimes New Roman;



висота кеглю – 14 пт;



міжрядковий інтервал – одинарний;



поля з усіх боків по 2 см.
Назва доповіді – по центру, великими літерами напівжирним

шрифтом. Після назви пустий рядок, потім ініціали та прізвище автора
напівжирний курсив, науковий ступінь, вчене звання, назва установи або
навчального закладу курсив, вирівнювання по центру.
Після основного тексту наводиться список використаної літератури,
оформлений за вимогами ДСТУ 7.1-2006.
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Оргкомітет залишає за собою право відхиляти рукописи, що не
відповідають тематиці конференції та вимогам до оформлення тез.
Організаційний внесок за участь в конференції складає:
 60 грн. у випадку заочної участі з отриманням електронного варіанту
збірника тез на порталі «Економіка: реалії часу» http://economics.opu.ua;
 110 грн. у випадку заочної участі з отриманням паперового збірника тез.
Реквізити оплати:
Отримувач: Черепанова Наталія Олександрівна
Картка Приватбанку 5168742210988949
Призначення платежу: «Переказ коштів за участь в конференції Прізвище,
Ім’я, По-Батькові»
Контактна інформація:
65044 м. Одеса, проспект Шевченка, 1, Одеський національний
Адреса оргкомітету

політехнічний університет, кафедра економічних систем і
управління інноваційним розвитком
Забарна Елеонора Миколаївна (048) 705-83-95, (048) 705-86-13

Контактні особи

Чередниченко Володимир Анатолійович (048) 705-86-13, моб.
+38-063-0523128

e-mail

conf.esmid@gmail.com

Заявка учасника
Прізвище
Ім’я
По-батькові
Науковий ступінь
Вчене звання
Місце роботи / навчання (повністю)
Посада / спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень, курс (для студентів)
Науковий керівник (для аспірантів та студентів)
Назва доповіді
Номер та назва тематичного напрямку
Телефони (робочий, домашній, мобільний)
E-mail для листування
Адреса надсилання збірника
(за потреби)
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Всеукраїнська науково-практична конференція
«ПЕДАГОГІКА ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО: ВІД ТРАДИЦІЙ
ДО ІННОВАЦІЙ»
17 вересня 2018 р.
Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської

науково-

практичної конференції «педагогіка Василя Сухомлинського: від традицій
до інновацій» до 100-річчя Василя Сухомлинського.
Напрями роботи конференції:


феномен дитинства;



ціннісні орієнтири науково-педагогічної спадщини;



сім’я і школа: грані співпраці;



технології плекання довершеної особистості;



підготовка педагогів до роботи з дітьми;



казка як засіб виховання.
Робоча мова конференції: українська.

Фінансові й організаційні умови:
1.

Сплата оргвнеску у розмірі 150 гривень. (Оргвнесок призначений
для

друкування

програми конференції,

сертифіката учасника та

організаційних витрат).
2.

Для участі в конференції необхідно до 10 липня 2018 року
подати

в

Оргкомітет

заявку_Петренко_заявка) та матеріали

(підписані прізвищем автора–Петренко-стаття) на електронну адресу:
e-mаil: m.yarushak@gmail.com
Вартість публікації статті у збірнику наукових праць – 30 грн. за
1 сторінку. Пересилання матеріалів

конференції і фахового

видання

«Новою поштою» – за рахунок одержувача.
Переказ коштів за публікацію здійснюється після підтвердження
інформації про прийняття матеріалів до друку на картковий рахунок
13

Приватбанку та підтверджується надісланою сканкопією квитанції (файл
підписується за прізвищем автора – Петренко_квитанція) .
Реквізити для оплати статті, програми конференції, сертифікату:
Приватбанк р/р 4149 4978 1239 5806 поповнення картки Ярушак Марія
Ігорівна «Участь у конференції Петренко Людмили»
Контактні телефони: 097-904-10 21 (к.п.н. Ярушак Марія Ігорівна)
Вимоги до публікації у збірнику наукових праць:
Обсяг – 8-12 сторінок (Times New Roman, 14пт, інтервал – 1,5, усі
поля по 2 см.). Текст набирається без переносів, на всю ширину сторінки.
Сторінки без нумерації. Необхідно використовувати парні лапки («»).
При наборі тексту слід розрізняти символи дефісу і тире.
Тези та відомості про автора необхідно надсилати одним файлом,
підписувати за прізвищем автора (наприклад, Петренко.rtf) та обов’язково
зберігати у текстовому форматі RTF.
Автори несуть відповідальність за точність викладених фактів, цитат і
посилань. Подається матеріал електронною поштою. Оргкомітет залишає
за собою право відбору матеріалів для публікації. Редакційна колегія не
приймає матеріали, які не мають відповідного оформлення та залишає
за собою право відбору матеріалів до друку.
Відомості про автора (авторів): прізвище, ім’я по-батькові, науковий
ступінь, вчене звання (довідка про автора), контактні телефони, e -mail.
Зразок довідки про автора:
Петренко Людмила Іванівна – аспірант кафедри германських мов та
перекладознавства Дрогобицького державного педагогічного університету
імені Івана Франка
тел. моб.
е_mail
№ відділення «Нової пошти» для отримання збірника (для отримання
паперових версій).
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Збірники надсилаються на адресу першого вказаного у відомостях
автора. За правильність казаних особистих даних (№ відділення Нової
пошти, контактний телефон) відповідальність несе автор.
Приклад оформлення статей
Людмила ПЕТРЕНКО,
(Дрогобич, Україна)
ІДЕЯ РОЗВИВАЮЧОГО НАВЧАННЯ
У ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ В. СУХОМЛИНСЬКОГО
Текст статті….
ЛІТЕРАТУРА
1. Береза А., Нестерович Б. Удосконалення виконавської підготовки
баяніста в процесі самостійної роботи [Ноти]: навч.-метод. посіб. – Вінниця:
Нова Книга, 2011. – Вид. 2-е, змін. і доп. – 176 с.

15

ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ КОСМІЧНИЙ ФОРУМ
«18-а Українська конференція з космічних досліджень»
«6-а конференція GEO-UA»
17-20 вересня 2017 року, м. Київ
Із 17 до 20 вересня 2018 року в приміщенні Великого конференц-залу
НАН України у Києві проходитиме Перший Український космічний форум,
присвячений 100-річчю Національної академії наук України. Організатори
форуму – Національна академія наук України й Інститут космічних
досліджень НАН України та ДКА України.
Програмою Форуму передбачено наступні заходи:
•

18-а Українська конференція з космічних досліджень;

•

6-а конференція GEO-UA;

•

Міжгалузевий

семінар

«Інформаційно-ефемеридне

забезпечення

космічних проектів»;
•

бізнес-форум та виставка «Космос та інновації».
Засідання секцій конференцій і семінарів триватимуть паралельно за

узгодженим графіком. Крім того, заплановано спільні заходи – пленарну
сесію із запрошеними доповідачами, панельні дискусії в рамках бізнесфоруму, виставку. Учасники, які зареєструвалися на один із заходів форуму,
зможуть брати участь у всіх.
Робочі мови форуму: українська, англійська, російська.
Плануються такі тематичні секції 18-ї Української конференції з
космічних досліджень:
1. Дослідження ближнього космосу (в тому числі Сонця, сонячно-земних
зв’язків, магнітосфери, іоносфери) та наземні радіофізичні дослідження;
2. Космічна біологія, медицина і науки про мікрогравітацію;
3. Прилади, матеріали та технології для космічних досліджень;
4. Космічні апарати та системи для космічних досліджень, розробки та ідеї
перспективних космічних місій.
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Тематика секції «Дослідження землі з космосу» розглядатиметься під
час конференції GEO-UA, в межах якої обговорюватимуться результати й
перспективи за наступними напрямами:
1. Проект створення Європейського дослідницького простору спостереження
Землі «ERA-PLANET» та участь України в ньому.
2. Методи та засоби дослідження Землі з космосу.
3. Прикладні застосування спостереження Землі з космосу.
Реєстрація учасників усіх заходів відкрита на сайті https://spaceconf.ikd.kiev.ua/ до

2

липня

2018

року.

Реєстрація

доповідачів

здійснюватиметься тільки за умови наявності тез. Вимоги до оформлення тез
доповідей шукайте в розділі «ТЕЗИ» на сайті Форуму. Учасники також
можуть зареєструватись як слухачі. Оргкомітет просить вказувати захід, у
якому плануєте взяти участь.
Для участі у виставці необхідно надіслати запит ученому секретарю
Форуму (вказавши організацію/організації, склад авторів, ескізи експонату
(макет, банер, тощо), необхідну площу й інші вимоги).
Програмний комітет планує розглянути пропозиції щодо тем
обговорення на бізнес-форумі й організацію інших заходів (круглих столів,
нарад) відповідно до пропозицій учасників.
Організаційний внесок:
 300 гривень (для громадян України),
 50 євро (для гостей з інших країн)
 50 гривень (для студентів та аспірантів; наявність посвідчення
вітається).
Більше деталей, а також інформацію про можливі зміни можна знайти
на сайті https://space-conf.ikd.kiev.ua/ або звернувшись до ученого секретаря
Форуму (Дмитро Власов, Інститут космічних досліджень НАН України та
ДКА України, ukrainspaceconf@gmail.com, +38 (044) 526-15-83, +38 (050)
238-78-82).
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XII Міжнародний українсько-баварський симпозіум
«МЕДИКО-СОЦІАЛЬНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ДІТЕЙ
З ОБМЕЖЕННЯМ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ»
20 - 22 вересня 2018р., м. Кропивницький
Запрошуємо Вас взяти участь у ХІІ-му українсько-баварському
симпозіумі

«Медико-соціальна

реабілітація

дітей

з

обмеженням

життєдіяльності», який відбудеться 20 - 22 вересня 2018 року у місті
Кропивницькому.
Напрями роботи симпозіуму:


медико-соціальна реабілітація дітей з органічним ураженням нервової
системи (концепції, стратегії, інновації);



медична реабілітація новонароджених та дітей раннього віку з
наслідками перенесеного ушкодження нервової системи в преперинатальному періоді;



стандарти лікування та реабілітації дітей з прогресуючими нервовом’язовими захворюваннями (ПМД та СМА);



медико-соціальні аспекти лікування та реабілітації дітей з епілепсією;



діагностика та медико-соціальна реабілітація дітей раннього віку з
розладами спектру аутизму;



паліативна допомога дітям з патологією нервової системи.

Сателіт №1
Превентивна ортопедична допомога дітям з органічним ураженням нервової
системи.
Сателіт №2
Соціальна та освітянська складова комплексної реабілітації дітей з
обмеженням життєдіяльності (аспекти інклюзії та деінституціалізації дітей з
органічним ураженням нервової системи).
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Тези Симпозіуму та статті за темами доповідей будуть опубліковані
в журналі «Соціальна педіатрія та реабілітологія». Тези приймаються
до 1 червня 2018 року на електронну адресу oxana10@ukr.net.
Подача тез для публікації не може вважатися заявкою на виступ із
доповіддю.
Стендові доповіді не передбачені.
Публікація тез БЕЗКОШТОВНА після затвердження Оргкомітетом.
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Науково-практична конференція
«ПЕРВИННА МЕДИЧНА ДОПОМОГА: СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ
ДІАГНОСТИКИ, ЛІКУВАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКИ»
04-05 жовтня 2018 року, м. Харків
Шановні колеги!
Харківська медична академія післядипломної освіти має честь
запросити

Вас

прийняти участь

у

науково-практичній

конференції

«Первинна медична допомога: сучасні технології діагностики, лікування
та профілактики», яка відбудеться 04-05 жовтня 2018 року в м. Харків.
Конференція внесена до основного Реєстру з'їздів, конгресів,
симпозіумів, науково-практичних конференцій, які проводяться у 2018 році.
Напрями роботи конференції:
 сучасний розвиток сімейної медицини в Україні;
 новітні лікувально-діагностичні технології в практиці сімейного лікаря;
 актуальні

питання

первинної

медичної

допомоги

в

загальній

системі охорони здоров'я щодо формування та збереження здоров'я
населення;
 інноваційні освітянські технології в підготовці сімейних лікарів;
 роль сімейної медицини у сфері укріплення здоров'я населення всіх
вікових

груп та питання профілактичної діяльності

в умовах

сьогодення;
 питання сучасної діагностики та лікування основних неінфекційних
та інфекційних захворювань у дорослих і дітей в практиці сімейного
лікаря;
 сучасні

стандарти

лікування

неінфекційних

та

інфекційних

захворювань у дорослих і дітей з позицій доказової медицини в
практиці сімейного лікаря;
 мультидисциплінарний підхід до ведення пацієнтів з поліморбідною
патологією.
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Під

час

проведення

конференції

відбудуться

презентації

та

обговорення стендових доповідей; виставки, майстер-класи, круглі столи;
презентація доповідей молодих вчених, відбудеться виставка лікарських
препаратів та медичного обладнання. Усі учасники конференції отримають
сертифікат.
Оргкомітет конференції запрошує до публікації статей та тез згідно
вищевказаної тематики. Статті будуть опубліковані в журналі ХМАПО
«Проблеми безперервної медичної освіти та науки» (журнал включено до
Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися
результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і
кандидата наук). Статті надсилати на електронну адресу:
redakcia.hmapo@gmail.com або rohnov@ukr.net.
З вимогами до статей можна ознайомитися на сайті журналу, в якому
публікуватимуться статті: http://promedosvitY.in.ua/
Тези конференції будуть опубліковані у “Східноєвропейському
журналі

внутрішньої та сімейної

медицини”. Матеріали українською,

англійською або російською мовами необхідно надіслати до 01 червня
2018 року на е-mail: teraprevm@med.edu.ua.
Обов’язково необхідно надати дані про авторів - ПІБ авторів
(повністю), місце роботи, посада, контактні телефони, е-mail.
Файл тез необхідно зберігати у форматі MS Word 2003, ім’я файла
тез, повинно починатися з прізвища першого автора. Оргкомітет залишає за
собою право

на відмову

в публікації, якщо надіслана робота не буде

відповідати наданим вимогам. За зміст матеріалів відповідальність несуть
автори.
Публікація матеріалів - безкоштовна.
Контактні дані членів оргкомітету:
Цодікова Ольга Анатоліївна – декан факультету загальної практики –
сімейної медицини ХМАПО, професор; тел.: (097) 567-89-19, е-mail:
tsodikova.olga@gmail.com.
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V науково-технічна конференція
«ОБЧИСЛЮВАЛЬНІ МЕТОДИ І СИСТЕМИ ПЕРЕТВОРЕННЯ
ІНФОРМАЦІЇ»
4-5 жовтня 2018 р. м. Львів
Шановні колеги!
Запрошуємо

до

участі

у

V

науково-технічній

конференції

«Обчислювальні методи і системи перетворення інформації», присвяченій
пам’яті професора Б.О. Попова, яка відбудеться 4-5 жовтня 2018.
Для участі у конференції на адресу оргкомітету до 30 червня 2018 р.
необхідно надіслати:


заявку учасника;



два примірники тексту доповіді українською або англійською мовами
обсягом 2-4 повністю заповнені сторінки, оформлені згідно вимог, а
також електронний варіант доповіді;



експертний висновок про можливість опублікування (для авторів з
України).
Після рецензування Вам буде надіслано повідомлення про включення

доповіді у програму конференції та реквізити для оплати оргвнеску у
розмірі 300 грн. Оплату оргвнеску просимо здійснити до 15 липня 2018 р.
Напрями роботи конференції:


обчислювальні методи;



математичні моделі сигналів та систем;



обробка зображень та розпізнавання образів;



поля та сигнали у неоднорідних середовищах;



обробка вимірювальної інформації;



математичне та програмне забезпечення.
Вимоги до оформлення тексту доповіді
Текст доповіді підготувати за допомогою текстового редактора

Microsoft Word 2000-2003, шрифт – Arial з одинарним інтервалом. Формат
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сторінки – А5 (148x210 мм); праве, ліве, верхнє, нижнє поле – 15 мм. Від
краю: до верхнього та нижнього колонтитулів – 12 мм.
Матеріали

надсилати

на

адресу

організаційного

комітету

cmits@ipm.lviv.ua або приносити особисто у ФМІ НАНУ: к. 58А , 59, 46
головного корпусу. Роб. тел. 032-2296803, 032-2296629.
Контакти
Організаційний комітет ОМІСПІ-2018
Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України
79060, Львів, вул. Наукова, 5. (роб. тел.: 032-2296803, 032-2296629, 0322638286)
E-mail: cmits@ipm.lviv.ua
Сайт: http://www.ipm.lviv.ua/cmits5
Зразок оформлення тексту доповіді
НАЗВА ДОПОВІДІ
Прізвища та ініціали авторів
Повна назва установи
Анотація англійською мовою обсягом до п’яти рядків.
Анотація українською мовою обсягом до п’яти рядків.
Текст доповіді…
1. Література;
2. Література.
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Заявка учасника
КОНФЕРЕНЦІЯ
”ОБЧИСЛЮВАЛЬНІ МЕТОДИ І СИСТЕМИ ПЕРЕТВОРЕННЯ
ІНФОРМАЦІЇ”
Я бажаю взяти участь у роботі конференції
Прізвище
Ім’я
По-батькові
Науковий ступінь
Вчене звання
Посада
Установа
Службова адреса
Службовий телефон
Електронна пошта
Я планую:
 виступити з секційною доповіддю
 взяти участь як слухач
Інформація про доповідь (автори та назва):
Проблематика
Дата

Підпис
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Конференція
«ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ
УКРАЇНСЬКОГО ВИЗВОЛЬНОГО РУХУ 1920-1950-х рр.»
6 жовтня 2017, Львів
Мета конференції: Обмін результатами наукових досліджень,
присвячених вивченню історії українського визвольного руху, висвітлення їх
результатів у навчальній, науково-популярній літературі та ЗМІ.
Напрями роботи конференції:


теоретико-методологічні

аспекти

та

принципи

дослідження

українського визвольного руху 1920-1950-х рр.


боротьба ОУН і УПА: регіональний та національний вимір.



УПА

в

контексті

національно-визвольної

боротьби

народів

Центрально-Східної Європи.


джерелознавчі аспекти дослідження ОУН та УПА.



повстанські та підпільні формації 1920-1950-років в історіографії.
Робочі мови конференції: українська, англійська
Заявку на участь у конференції необхідно надіслати до 10 вересня

2017 р., на електронну адресу: rmv.lviv@gmail.com, або на поштову адресу:
Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича, вул. Козельницька 4, м. Львів,
79026.
Оргкомітет залишає за собою право відбору доповідей.
За матеріалами конференції буде підготовлений окремий випуск
фахового наукового збірника «Україна: культурна спадщина, національна
свідомість, державність».
Оргкомітет бере на себе покриття видатків на проїзд в межах України,
проживання та харчування учасників конференції.
Контактні особи:
(096)792-40-65 Ігор Підкова (ihorpidkowa@gmail.com)
(097) 247-40-78 Михайло Романюк (rmv.lviv@gmail.com)
Заявка повинна містити наступну інформацію:
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Прізвище, ім’я



Місце роботи



Посада, звання, науковий ступінь



Форма виступу (доповідь, повідомлення)



Тема виступу



Адреса місця праці, телефон, електронна адреса



Домашня адреса, мобільний телефон, електронна адреса



Потреба в готелі (так, ні)



Підпис, дата
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Міжнародна науково-практична конференція
«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ
І КРИМІНАЛІСТИКИ»
10-11 жовтня 2018 р., Харків
Шановні колеги!
Запрошуємо Вас до участі у міжнародній науково-практичній
конференції «Актуальні питання судової експертизи та криміналістики»
Напрями роботи конференції:


нормативно-правове регулювання судово-експертної діяльності в
Україні: проблеми та шляхи їх вирішення;



завдання та тенденції криміналістики на сучасному етапі її розвитку;



актуальні питання теорії судової експертизи;



проблеми

науково-методичного

та

інформаційного

забезпечення

судово-експертної діяльності;


експертна дидактика – сучасний стан та перспективи розвитку;



міжнародне співробітництво в галузі судової експертизи.
Заявки на участь та матеріали доповідей і повідомлень за підписом

автора (співавторів) просимо надсилати електронною поштою із позначкою
«Конференція 2018, прізвище та ім’я автора» до 1 липня 2018 року. Видання
збірника планується для презентації під час проведення міжнародної
науково-практичної конференції, тому редакційна колегія збірника просить
дотримуватися строків подання матеріалів.
Вимоги оформлення матеріалів:
- обсяг тез – 5 сторінок для наукових доповідей та 3 сторінки для наукових
повідомлень, шрифт Times New Roman, 14 пт, інтервал – 1,5; поля – 2 см,
праве – 1 см).
- резюме – 12 пт, інтервал – 1, курсив. Такі ж кегль та інтервал слід
застосовувати

при

оформленні

таблиць,

підписів

під

рисунками.

Використання інших шрифтів не допускається;
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- виноски за текстом повинні мати наскрізну нумерацію й оформлятися за
допомогою засобів Microsoft Word меню «Вставка» => («Ссылка» =>)
«Сноска»;
- посилання на бібліографічні джерела оформлюються відповідно до вимог
ДСТУ 8302:2015 «Бібліографічне посилання».
Оргкомітет залишає за собою право рецензування, редагування тез без
повернення матеріалів авторам.
У разі планування участі в роботі конференції необхідно надіслати
заявку на участь до 7 вересня 2018 року.
Наша адреса:
Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз ім. Засл. проф.
М. С. Бокаріуса, Золочівська, 8а, м. Харків, 61177.
Телефон для довідок: + 38 (057) 372-13-23.
Електронні адреси: hniise@hniise.gov.ua; simakova@hniise.gov.ua.
Заявка на участь у конференції
Прізвище
Ім’я
По-батькові
Науковий ступінь
Вчене звання
Почесне звання
Посада
Найменування установи, організації
Дані про співавтора(-ів)
Назва доповіді
Форма участі в конференції (очна, заочна)
Тип доповіді (пленарна, стендова)
Необхідність використання мультимедійної техніки (так, ні)
Службова (домашня) адреса
Контактні телефони
E-mail
Необхідність бронювання місця в готелі
Підпис
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ІІІ Міжнародна науково-технічна конференція
«ПОЛІГРАФІЧНІ, МУЛЬТИМЕДІЙНІ ТА WEB-ТЕХНОЛОГІЇ»
17-19 жовтня 2018 р., м. Львів
До участі в роботі конференції запрошуються викладачі, вчені,
бізнесмени, видавці, фахівці видавничо-поліграфічної та рекламної галузі,
розробники

Wеb-систем,

мультимедій-них

інформаційних

продуктів,

Під час роботи конференції планується обговорення

наукових

аспіранти, студенти.
проблем та практичних питань за такими напрямами:
 технічні й технологічні інновації у виробництві друкованої продукції та
пакувальному виробництві.
 інформаційні, мультимедійні та web-технології.
 дизайн мультимедійної продукції, друкованих видань та паковань.
 медіакомунікації, книжкова справа, маркетинг і реклама в поліграфії.
 використання нових методів нав-чання у видавничо-поліграфічній галузі,
зв'язок навчального процесу з виробництвом.
Робочі мови конференції: українська, англійська.
Публікація матеріалів конференції
Перед початком конференції буде видано збірник матеріалів
конференції з присвоєнням номера ІSBN. Подача матеріалів конференції до 31 липня 2018 року. Матеріали конференції оформлені відповідно до
вимог, розміщених на сайті, необхідно надсилати на електронну адресу
uad.ndch@gmail.com
Інформація про конференцію, вимоги до оформлення матеріалів
конференції знаходяться на офіційному сайті конференції: uad.lviv.ua/pmw
Найкращі доповіді можуть бути рекомендовані для опублікування у
збірниках наукових праць «Поліграфія і видавнича справа» (http://
pvs.uad.lviv.ua), «Наукові записки» (http://nz.uad.lviv.ua), «Комп’ютерні
технології друкарства» (http://ctp.uad.lviv.ua), які входять до наукометричної
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бази даних Іndех Сореrnicus та у збірнику наукових праць «Квалілогія
книги»( http://www.uad.lviv.ua/kvalilohiia-knyhy).
Вимоги до оформлення матеріалів доповіді:
Обсяг тексту: 2–3 сторінки зі списком використаних джерел.
Назва доповіді має бути посередині рядка (прописними літерами,
шрифт Times New Roman, 11 пт, накреслення – жирне).
Нижче, через один інтервал, по центру – прізвище, ім’я по батькові
автора, науковий ступінь, вчене звання (у разі наявності), посада, повна назва
установи, де навчається або працює автор, місто, країна.
Через один інтервал – текст доповіді, який повинен відповідати таким
вимогам: формат А5, поля сторінки: ліве – 15 мм, інші – по 20 мм. Шрифт –
Times New Roman, 11 пт. Міжрядковий інтервал – 1,2. Абзац – 7 мм.
Список використаних джерел оформляється в кінці тексту під назвою
«Література» і подається для статей українською мовою відповідно до
ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання.
Загальні положення та правила складання», а для статей англійською мовою
– відповідно до міжнародного стандарту APA (American Psychological
Association (APA) Style). Список джерел наводиться мовою оригіналу в
послідовності посилання
доповіді.

На

всі

на

наведені

відповідні
у

джерела

списку

в

тексті

матеріалів

джерела мають бути зроблені

посилання у тексті. Посилання в тексті подаються тільки у квадратних
дужках, наприклад [1, 6], [1, с. 5], [4, с. 5; 8, с. 10–11].
Організаційний внесок за участь у науково-технічній конференції
- 200

грн.

(для

українських учасників); для інших учасників - 20 €.

Опублікування матеріалів

доповідей (заочна

участь) – 150 грн. (для

українських учасників); для інших учасників - 10 €.
Оргвнесок

необхідно

надіслати

на

розрахунковий

рахунок

Благодійного фонду сприяння розвитку Української академії друкарства
«Укра-їнське

друкарство»

(Центральна

філія

ПАТ «Кредобанк»

у м. Львові, МФО 325365, ЄДР-ПОУ 26453265, призначення платежу «за
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участь у конференції РМW-2018») рахунок в гривнях 2600101045568,
рахунок в євро 2600101045978.
Адреси для листування та телефони для довідок:
Співголова Оргкомітету:
Маїк Володимир Зіновійович
е-mail: uad.ndch@gmail.com
тел.: (032) 242 23 41
тел.: +38 (067) 166-90-79
факс: (032) 252 71 68
сайт конференції: uad.lviv.ua/pmw
Секретаріат Оргкомітету:
Листвак Галина Богданівна
моб. тел: +38 (067)310-15-19
Чорна Оксана Степанівна
моб. тел: +38 (050)688-68-05
е-mail: uad.ndch@gmail.com

Зразок оформлення матеріалів доповіді
КОМПОЗИЦІЙНО-ГРАФІЧНА МОДЕЛЬ ФАХОВОГО ЧАСОПИСУ
Сеньківський В. М.,
професор, доктор технічних наук,
Українська академія друкарства,
м. Львів, Україна
Текст матеріалів доповіді
Література
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Науково-практична конференція з міжнародною участю
«ПРЕВЕНТИВНА МЕДИЦИНА: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ»
18-19 жовтня 2018 року, м. Чернівці
Шановні колеги!
Запрошуємо до участі у роботі науково-практичної конференції з
міжнародною участю «Превентивна медицина: реалії та перспективи», яка
відбудеться 18-19 жовтня 2018 року в м. Чернівці відповідно до «Реєстру
з'їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій, які
проводитимуться у 2018 р.» (№242).
До участі в конференції запрошуються вчені та висококваліфіковані
фахівці
медицини

різного
та

профілю, які займаються проблемами внутрішньої
фундаментальної

гастроентерологи,

медицини:

пульмонологи, фтизіатри,

терапевти,

кардіологи,

нефрологи, ревматологи,

ендокринологи, клінічні фармакологи, а також лікарі загальної практики сімейної медицини, провізори, представники фармацевтичних фірм.
Напрями роботи конференції:


місце превентивної медицини в структурі охорони здоров’я України.



актуальні питання первинної та вторинної профілактики у кардіології
та ревматології.



актуальні

питання

первинної

та

вторинної

профілактики

у

пульмонології та фтизіатрії.


актуальні питання первинної та вторинної профілактики у нефрології.



актуальні

питання

первинної

та

вторинної

профілактики

у

гастроентерології та гепатології.


попередження

психо-соматичних

та

психічних

розладів

при

захворюваннях внутрішніх органів.
Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.
Для участі у роботі конференції (усна доповідь, стендова доповідь
з публікацією тез, тільки

публікація тез, вільний слухач)

просимо
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направляти

документи

на

адресу оргкомітету разом із заповненою

реєстраційною картою учасника.
Два

примірники

тез

(один

з

двох

надісланих

примірників

візується керівником), реєстраційна картка учасника конференції, CDдиск з електронною версією тез у форматі *.rtf, *.doc, квитанцію про
оплату публікації надсилати до 30 травня 2018 року.
Тези будуть опубліковані у збірнику матеріалів конференції.
Публікація тез доповіді до 2 стор. – 100 гривень. Якщо текст тез
перевищує 2 сторінки, то їх публікація буде можлива при оплаті по 50
гривень за кожну додаткову сторінку доповіді.
Адреса пересилки: проф. Ілащук Тетяна Олександрівна
Кафедра пропедевтики внутрішніх хвороб
ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет», пл.
Театральна, 2, м. Чернівці, 58002, Україна
Текст тез, ілюстрації, скан квитанції про оплату та реєстраційна картка
учасника конференції обов’язково дублюються електронною поштою на
адресу кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб:
prop_therapy@bsmu.edu.ua
Адреса для оплати за публікацію банківським переказом (з поміткою
«за публікацію тез»): ПриватБанк, Номер рахунку: 29244825509100. МФО:
305299. ОКПО: 14360570.
Кому:

Васюк Валентині Леонідівні. Номер рахунку для поповнення:

5168742021502830 ПІБ. Призначення платежу: за друк тез доповіді,
доброчинний внесок тощо. Науково-практична конференція з міжнародною
участю “Превентивна медицина: реалії та перспектива”
Просимо до 20 вересня 2018 року підтвердити свою участь, до 10
жовтня – вказати дату і час приїзду для організації зустрічі.
Вимоги до оформлення тез:
1. Обсяг - 1-3 сторінки друкованого тексту (кожна робота в окремому файлі,
назва файлу – прізвище першого автора в англійській транслітерації).
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2. Параметри сторінки: усі поля по 2 см, шрифт Times New Roman, 14 пт,
вирівнювання по ширині, інтервал1,5. Тези надсилати у двох примірниках.
3. Структура тез: УДК, назва роботи великими літерами, нижче прізвища та ініціали авторів, четвертий рядок - повна назва закладу чи
установи, місто, e-mail (обов’язково), текст тез.
4. Рекомендований план тез: актуальність проблеми, мета, методи
досліджень, результати, висновки.
Телефони для довідок, e-mail:
(050) 538-00-12

(моб.),

tetiana.ilashchuk@gmail.com - професор Ілащук

Тетяна Олександрівна (програма конференції);
(050) 515-62-84 (моб.), helenium@ukr.net - доцент Васюк Валентина
Леонідівна (оплата за публікацію)
Реєстраційна карта учасника
1. Назва доповіді;
2. Номер рубрики (за переліком питань наукової програми конференції);
3. Прізвище, ім’я, по батькові, е-mail (обов’язково!), мобільний телефон
(обов’язково!) контактної особи.
4. Форма участі;
5. Прізвище, ім’я, по батькові, посада, науковий ступінь, учене звання
доповідача та супроводжуючих осіб, що братимуть участь у конференції;
6. Місце роботи або навчання (повна назва організації);
7. Адреса (з поштовим індексом) для відправлення запрошення;
8. Номер квитанції про оплату, сума і дата оплати;
Оргкомітет листується виключно через e-mail.
Зразок оформлення тез
УДК …
ВПЛИВ …
Іванов І.І.
Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний
медичний університет», м. Чернівці, bsmu@bsmu.edu.ua
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Міжнародна науково-практична конференція
«IV ПРИКАРПАТСЬКИЙ ХІРУРГІЧНИЙ ФОРУМ»
25-26 жовтня 2018 року, Івано-Франківськ-Яремча
Шановні колеги!
Запрошуємо до участі у роботі Міжнародної науково-практичної
конференції

«IV

Прикарпатський хірургічний форум», яка відбудеться

25-26 жовтня 2018 р. у містах Івано-Франківськ та Яремча. Конференція
внесена до «Реєстру з᾿їздів, конгресів, симпозіумів, науково-практичних
конференцій, які проводитимуться у 2018 році» за №253, затверджена
МОЗ України та АМН України. До участі в конференції запрошуються
хірурги, судинні хірурги, ангіологи, дитячі хірурги, анестезіологи, лікарі
ультразвукової діагностики, ендоваскулярні хірурги.
Напрями роботи конференції:
І. Лекційна сесія:


питання діагностики та лікування хірургічних захворювань органів
черевної порожнини.



гострий панкреатит.



актуальні питання лапароскопічної хірургії.

ІІ. Наукова сесія:


сучасні новітні технології в абдомінальній хірургії.



актуальні питання діагностики та лікування захворювань органів
черевної порожнини.



актуальні питання діагностики та лікування захворювань судин.



актуальні питання ендокринної хірургії



актуальні питання дитячої хірургії.



актуальні питання гнійно-септичної хірургії.
Робочі мови конференції: українська, англійська.
Публікація матеріалів конференції: матеріали конференції будуть

опубліковані в журналі «Art of medicine», який входить в перелік наукових
фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних
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робіт.

Примірники

журналу

будуть

видані

на

конференції

разом

з сертифікатом про участь.
Заочні учасники отримують збірник поштою.
Редакція журналу «Art

of medicine» бере до розгляду для

публікації статті за умови, що ні рукопис, ні будь-яка його частина,
таблиці,

рисунки

не

були

опубліковані

раніше

в

друкованій

чи

електронній формі і не перебувають на розгляді для публікації у іншому
журналі.
Мови статті: українська, російська, англійська, польська, французька,
німецька.
Вимоги до оформлення статей
Обсяг – від 10 до 25 сторінок формату, шрифт Times New Roman,
14пт, міжрядковий інтервал – 1,5, абзацний відступ – 1,25 см, вирівнювання
– за шириною, усі поля по 2 см.
Автор зобов’язаний ретельно вичитати і відредагувати текст
рукопису. Зміст викладати чітко, без повторень, одиниці виміру вказувати
за системою CI.
Структура статті:
• Шифр УДК
• Назва статті
• Прізвище, ініціали автора (авторів) мовою статті (не більше п’яти осіб!)
• Установа (повна назва, кафедра, місто, країна, e -mail)
• Резюме пишеться мовою статті на початку, а інші резюме пишуться в
кінці статті (українська, російська мови – обсяг не більше 1500 знаків),
(англійське резюме повинно складати 2 сторінки, 1800 знаків). До
резюме додається переклад російською та англійською мовами ініціалів та
прізвища автора (авторів), назви статті та установи.
• Ключові слова (українською, російською та англійською мовами) – не
більше 5 слів чи словосполучень.
• Текст статті;
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• Література: список використаних джерел наводиться згідно ДСТУ
ГОСТ 7.1: 2006 (“Бюлетень ВАК”№5, 2009р.). Посилання на використані
джерела оформляються у порядку використання в тексті у квадратних
дужках [1, 2, 3, 10]. Список використаної літератури в англомовній версії
статті необхідно оформити відповідно до стилю цитування Vancouver Style.
Роботи,

які

в

оригіналі

опубліковані

кирилицею,

повинні

бути

транслітеровані.
• Відомості про авторів українською, російською та англійською мовами:
- П.І.Б. (повністю)
- Посада, звання, місце роботи
- Робоча адреса, контактний телефон та адреса електронної пошти.
Для з’ясування будь-яких питань щодо публікації статті автор
(автори) можуть звертатися за адресою: artmedifdmu@gmail.com
Вартість публікації 1 сторінки – 70 гр.
Кошти надсилати на рахунок: Філія Прикарпатське РУ «АТ»Банк
«Фінанси

та кредит», МФО

300131,

код ОКПО 2802819716,

рахунок

26201195194001, ІН 2802819716, Телемуха С.Б.
Статті надсилати за адресою: 76018, м. Івано-Франківськ, вул.
М. Підгірянки, 34, кв. 1, Гончару М. Г., тел. +380955584737.
Проживання у відпочинково - реакреаційному комплексі ІФНМУ
«Арніка»

www.ifnmu.edu.ua.,

відпочинковому

комплексі

«Карпати»

(м. Яремча, вул. І. Петраша, 30).

Якщо Вам потрібне розміщення у

комплексі,

це,

повідомте

про

будь-ласка,

організаторів

(ifforum25@gmail.com), проф. Чурпій І. К., тел. +380509671840.
Додаткову інформацію можна отримати за тел. +380505346152,
або ifforum25@gmail.com, pupalex@gmail.com - проф. Пиптюк Олександр
Володимирович.
Усі відомості, щодо організації і проведення конференції, контактні
дані та вимоги до оформлення статей та доповідей знаходяться на сайті
http://ifnmu.edu.ua/, http://stom.um.la та доступні до завантаження.
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Термін подачі матеріалів до 30 червня 2018 р. Просимо Вас
надіслати

на

адресу

оргкомітету, бажано

електронною

поштою:

ifforum25@gmail.com, заявку щодо участі у конференції, статтю та
відскановану копію квитанції про сплату оргвнеску.
Стаття та заявка вважаються прийнятими після отримання
підтвердження від оргкомітету про отримання вашого електронного
листа. Роботи, надіслані після вказаного терміну, або оформлені
всупереч вимогам, розглядатись і публікуватись не будуть.
Квитки на зворотню дорогу просимо придбати заздалегідь!
Анкета учасника конференції
Прізвище, ім’я по батькові
Місце роботи
Посада
Науковий ступінь
Адреса
Телефон службовий та мобільний
Факс
E-mail
Форма участі:
 публікація;
 доповідь;
 участь у формуванні та обговоренні клінічної настанови.
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Науково – практична конференція
«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ХІРУРГІЇ
ТА КОЛОПРОКТОЛОГІЇ»
22 -23 листопада 2018 р., м.Київ
Шановні колеги!
Запрошуємо Вас до участі в роботі науково – практичної конференції
«Актуальні

проблеми

сучасної

хірургії

та

колопроктології»

за

міжнародною участю, яка відбудеться 22 -23 листопада 2018 р. в готелі
«Братіслава» (ст. метро «Дарниця»), м. Київ.
Конференція внесена до Реєстру з’їздів, симпозіумів, науково –
практичних конференцій, які проводитимуться у 2018 році, затвердженого
МОЗ України.
З метою обговорення актуальних проблем сучасної хірургії та
колопроктології до участі в работі конференції запрошуються Голови та
члени

Наукових

хірургічних

Товариств,

лікарі-хірурги

різних

спеціальностей, лікарі - колопроктологи, гастроентерологи, онкологи,
дитячі хірурги та колопроктологи,

анестезіологи, ендоскопісти та інші

спеціалисти усіх регіонів України, зарубіжні гості.
Останній термін подачі тез - 15 червня 2018 року.
Реєстрація за посиланням: https://ukrproctology.org/Реєстрація/
Програмні питання конференції:
1. Історія Наукових хірургічних Товариств регіонів України, основні
напрямки і результати їх діяльности, перспективи розвитку, завдання,
можливості і особливості роботи в сучасних умовах.
2. Бойова травма органів черевної, грудної порожнин і малого тазу.
3. Малоінвазивні хірургічні втручання – пріоритетний напрямок подальшого
прогресу сучасної вітчизняної хірургії та колопроктології.
4. Проблеми шлунково – кишкових кровотеч.
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5. Перитоніт: сучасні стандарти діагностики і лікування, тактичні та технічні
можливості санації черевної порожнини; новітні технології у лікуванні
перитоніту, складності та не вирішені проблеми.
6. Хронічні запальні захворювання кишечника:сучасний стан проблеми.
7. Передракові захворювання товстої кишки і колоректальний рак - глобальна
проблема сучасності світового масштабу.
8. Ургентна і амбулаторна колопроктологія.
9. Дитяча хірургія та колопроктологія.
10.

Медична

та

соціальна

реабілітація

хворих

хірургічного

та

колопроктологічного профілю.
Представлення і публікація тез.
Тези

наукових

праць

надсилати

на

електронну

пошту:

mzakharash@gmail.com. Всі одобрені Оргкомітетом тези будуть опубліковані
в додатку до журналу «Клінічна хірургія» № 10 за 2018 рік.
Для формування наукової програми

Конференції при подачі тез

просимо обов’язково вказувати форму представлення наукової публікації усний виступ чи опублікування тез. При подачі заявки на усний виступ слід
вказати прізвище, ім’я та по- батькові доповідача, мобільний телефон та
електронну адресу.
Вимоги до оформлення тез: обсяг - не більше 3000 знаків, шрифт
Times New Roman, розмір - 12 пт, інтервал – 1,5. Посилання на цитованих
авторів не приводяться. Використання таблиць, графіків, малюнків не
допускається.
За довідками слід звертатися за адресою: 01030, г. Київ, бульвар Т.Г.
Шевченко, 17. Кафедра хірургії № 1 Національного медичного университету
імені О.О. Богомольця:
- +38 093 330 70 22 або mzakharash@gmail.com – професор Захараш
Михайло Петрович;
- +38 097 954 53 29 або kyivsurgens@gmail.com – к. мед. н. Мороз
Владислав Владиславович.
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Науковий часопис
«КРЕМЕНЕЦЬКІ
КОМПАРАТИВНІ СТУДІЇ»
Вельмишановні колеги!
Гуманітарний

факультет

Кременецької обласної гуманітарно-

педагогічної академії імені Тараса Шевченка запрошує Вас взяти участь у
формуванні 8-го випуску щорічного наукового часопису «Кременецькі
компаративні студії».
Мета збірника наукових праць – об’єднати науковців для обміну
думками з питань сучасного дослідження літературних і мовних явищ у
компаративному аспекті. В ході заочної дискусії очікується розгляд
широкого кола актуальних проблем, зокрема:
1. Теоретико-методологічні

проблеми

сучасного

порівняльного

літературознавства та мовознавства.
2. Порівняльно-типологічний

та

генетико-контактний

аспекти

компаративістики.
3. Порівняльне літературознавство в часі та просторі.
4. Компаративна поетика та генологія.
5. Інтердисциплінарність

у

порівняльному

літературознавстві

та

мовознавстві.
6. Компаративний підхід у перекладознавстві та лінгвістиці.
Часопис

індексується

у

міжнародних наукометричних

Copernicus International, CiteFactor (Directory Indexing
Research

of

базах

Index

International

Journals), Research Bible (Open Access Indexing Database for

Researchers and Publishers), InfoBase Index.
Робочі

мови

збірника

–

українська,

англійсь-ка, німецька,

польська, французька, російська.
НАЙВАЖЛИВІШІ ДАТИ:
01.06.2018 р. – останній термін надання редакції статей і відомостей
про авторів.
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15.07.2018 р. – останній термін повідомлення авторів про прийом
статей до публікації.
30.07.2018 р. – останній термін оплати друку статей.
01.12–30.12.2018 р. – поштове розсилання збірника авторам і
бібліотекам.
Передбачуваний термін виходу збірника – листопад 2018 р.
Вимоги до оформлення статей:
Текстовий редактор MS Word будь-якої версії,

формат

А4,

параметри сторінки: всі поля по 2,5 см; шрифт Times New Roman, абзацний
відступ 1,25 см, інтервал одинарний, розмір шрифту основного тексту –
14;
Угорі першої сторінки у правому кутку – ініціали та прізвище
автора; через рядок – заголовок великими літерами в центрі сторінки;
через рядок – основний текст статті.
Для посилань (цитування) використовувати квадратні дужки. При
посиланні в тексті у квадратних дужках вказувати номер позиції у списку
використаної літератури, том i сторінку: [8, с. 56-57]. Якщо робиться
посилання до кількох джерел одночасно, їхні номери розділяються
крапкою з комою: [1; 3]. Цитати з наукових статей, монографій і т. п.
наводяться в «парних» лапках. Примітки (внизу сторінки чи наприкінці
основного тексту) не допускаються. Нумерацію сторінок не проставляти.
Середній обсяг публікації – від 15 до 20 тис. друкованих знаків (7-10
аркушів). Матеріали обсягом менше 15 тис. знаків редколегією не
розглядатимуться.
У

кінці

статті

наводиться

список

літератури),

на

відповідно

через

один

літератури

яку посилається
до

рядок

в

(заголовок –
автор.

міжнародного

(http://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/18681/1/

алфавітному порядку
Список

Літературу
стилю

використаної

слід

оформити

цитування

Academ_4_12_red1.pdf).

MLA
Для
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створення

посилань

можна

скористатися

он-лайн-генератором

(http://www.citationmachine.net/mla/).
Через один рядок після списку використаної літератури – анотації
та ключові слова (не менше 6 слів) українською та англійською мовами
(для авторів з України), англійською мовою (для авторів з інших країн)
(розмір шрифту – 12). Кожна анотація містить прізвище, ініціали автора
(авторів), назву статті повністю та анотований виклад змісту
статті. Анотація англійською мовою містить не менше 200 слів.
Крім статті, необхідно надіслати окремий файл із відомостями про
автора (авторів): прізвище, ім’я, по батькові (повністю), науковий ступінь
і вчене звання (за наявності), посада, місце роботи, контактний тел., адреса
для надсилання збірника, персональна ел. скринька (обов’язково!).
Статті (прохання файл називати прізвищем автора латиницею) та
відомості

про

автора

(авторів)

надсилати

на

ел.

адресу:

comparative_studies@ukr.net
Оплату публікації з розрахунку 40 грн. за 1 стор. (для авторів з
України) прохання здійснювати тільки після підтвердження про прийом
статті до публікації поштовим або банківським переказом відповідно до
надісланих реквізитів.
Прохання зберігати квитанцію про оплату.
У вартість публікації включена вартість поштових витрат на
пересилання одного примірника збірника авторам (співавтори сплачують
додатково вартість примірника збірника і поштового пересилання). Всі
статті

проходять

процедуру

анонімного рецензування.

Редколегія

застерігає за собою право відхиляти статті, що не відповідають тематиці
збірника, а також оформлені з

істотними технічними

похибками

або

потребують значної стилістичної правки.
З усіх питань, пов’язаних з публікацією, звертатися до наукового
редактора Чика Дениса Чабовича (dennys@meta.ua / контакт. тел. 067-
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279-10-97) або до випускового редактора Пасічник Олени Василівни
(контакт. тел. 067-745-22-57).
Відомості про автора
П. І. Б. (повністю)__________________________
Науковий ступінь _______________________
Вчене звання ___________________________
Посада_________________________________
Місце роботи___________________________
Контактний телефон _____________________
Поштова адреса для надсилання збірника / номер відділення «Нової пошти»
_______________________________________
Ел. пошта ____________________________
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