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Шановні колеги! 
Запрошуємо Вас взяти участь у  

науково-практичній конференції з міжнародною участю  

"Стоматологічна наука і практика на Слобожанщині: 

історія, надбання і перспективи розвитку", 

5-6 жовтня 2017 року, м. Харків 

 

"Dental science and practice on Slobozhanshchyna: history, 

heritage and development prospects" 

October 5-6, 2017, Kharkiv 

 

До участі у конференції запрошуються: стоматологи всіх профілів, 

щелепно-лицеві хірурги, сімейні лікарі, військові лікарі, педіатри, 

фармацевти, психологи, спеціалісти із організації та управління охороною 

здоров'я, юристи, спеціалісти із педагогіки й медичної освіти та інші фахівці. 
 

Конференція занесена до Реєстру з'їздів, конгресів, симпозіумів та 

науково-практичних конференцій, які заплановані у 2017 році (№ 25, План 

проведення наукових, науково-технічних симпозіумів, з’їздів, конференцій, 

семінарів, нарад в Україні в 2016-2017 роках; інформаційний бюлетень // МОН 

України; УкрІНТЕІ. - К., 2016. - Вип. 3. с. 48). 
 

Робочі мови конференції – українська, англійська, російська. 

Контактна особа – директор ННІСтаЩЛХ, проф. Діасамідзе Е.Д., 

т. 057-711-04-60,  067-912-04-32 
 

 



Установи-організатори заходу: 

 Міністерство охорони здоров'я України; 

 Харківська медична академія післядипломної освіти; 

 Харківська обласна державна адміністрація; 

 Харківська міська рада; 

 Навчально-науковий інститут стоматології та щелепно-лицьової хірургії ХМАПО; 

 Асоціація стоматологів України; 

 Асоціація приватно-практикуючих лікарів-стоматологів України; 

 Громадська асоціація «Стоматолог». 

 

Мета конференції: розповсюдження сучасних наукових, клінічних, педагогічних 

досягнень в галузі стоматології, здобутих у різних регіонах країни, у тому числі на 

Слобожанщині та обмін науковою і науково-клінічною інформацію на єдиному 

українському просторі; усвідомлення єдності фактів та напрямків розвитку історії 

вітчизняної науки та освіти; розвиток співпраці із закордонними фахівцями у науковому, 

клінічному та педагогічному аспектах входження в єдиний європейський простір.  

 

Наукові напрями конференції: 

1. Розвиток стоматологічної допомоги в умовах структурних реформ національної 

системи охорони здоров’я України  

2. Особливості організації та надання стоматологічної допомоги у Збройних Силах у 

мирний та воєнний час; 

3. Профілактика стоматологічних захворювань, зубо-щелепових аномалій та 

деформацій у дітей і дорослих; 

4. Холістичний підхід до діагностики та лікування стоматологічних захворювань, зубо-

щелепних аномалій і деформацій; 

5. Взаємозв’язок стоматологічних і соматичних захворювань: стоматологічні аспекти у 

роботі сімейного лікаря; 

6. Новітні підходи до діагностики, профілактики й лікування захворювань СНЩС та 

порушень окклюзійних співвідношень; 

7. Сучасні аспекти профілактики, діагностики, лікування онкологічних захворювань у 

стоматології; 

8. Сучасна фармакотерапія в стоматології та щелепно-лицьовій хірургії; 

9. Інноваційні технології і матеріали у стоматології та щелепно-лицьовій хірургії 

10. Медична освіта, психологія та педагогіка, педагогіка здорового образу життя; 

11. Юридичні аспекти діяльності стоматолога, медичних і стоматологічних установ. 

 

Планується публікація: 

- статей у спеціальному випуску журналу «Проблеми безперервної медичної 

освіти та науки» (журнал включено до затвердженого ВАК України переліку видань з 

медичних наук) 

- збірника тез доповідей на конференції. 

 

Матеріали для публікацій приймаються: 

- статей до 15.05.2017 за адресою stomat.conf.sloboda1@gmail.com 

- тез – до 31.05.2017 за адресою stomat.conf.sloboda2@gmail.com 

Назва файлу зі статтею повинна відповідати імені та прізвищу першого автора 

(наприклад, Ivan_Zhurba), в назві файлу із тезами - спочатку вказується номер напрямку 

конференції, далі – ім’я та прізвище першого автора (наприклад, 9_Ali_Shevhuk). Тема 

листа повинна містити ім'я та прізвище учасника з обов'язковою вказівкою «стаття» або, 

відповідно, «тези». 

Спосіб оплати буде повідомлений автору у зворотному листі після отримання матеріалів 

та позитивного висновку про публікацію. 

 



ВИМОГИ  ДО  ОФОРМЛЕННЯ  СТАТЕЙ 

 

Редакція журналу «Проблеми безперервної медичної освіти та науки» приймає 

до публікації статті українською, російською та англійською мовами. 

Надсилаючи статтю, необхідно дотримуватись правил: 

1. Стаття супроводжується направленням установи, в якій її виконано, і висновком 

експертної комісії. 

2. Статтю візує науковий керівник, підпис якого завіряють круглою печаткою, 

статтю підписують усі автори, указуючи прізвище, ім'я, по-батькові, поштову адресу (із 

індексом), номер телефону (домашнього, службового).  

3. Статтю подавати у двох примірниках, обсягом 7–8 стор. тексту. Текст друкувати 

з одного боку стандартного аркуша (формата А4 210 х 297 мм) через 1,5 інтервала у 

вигляді файлів з розширенням *.dос у текстовому редакторі Місrosoft Word, шрифт Times 

New Roman Cyr, розмір 14 кегль у неформатованому вигляді. 

Перша сторінка статті мусить складатися зі елементів, поданих у нижчезазначеній 

послідовності: 

 

УДК, назва статті, автор (указати вчений ступінь, звання), резюме (українською, 

російською, англійською мовами) – структурована анотація, яка розкриває суть роботи 

(до 150 слів): назва статті, автор, актуальність, мета роботи, результати роботи, 

висновок, ключові слова (не більше 4-5). Назва установи, в якій виконана робота, мовою 

статті. 

Змістовні елементи статті: вступ — актуальність, матеріали та методи, результати 

та їх обговорення, висновки і перспективність роботи, список використаних джерел (за 

останні 5 років) мусить містити до 10 джерел у наукових статтях, не більше 30-40 – в 

оглядах літератури. У список літератури не включаються неопубліковані роботи. 

У списку літератури джерела згадуються за абеткою – спочатку роботи вітчизняних 

авторів, а також іноземних, опублікованих російською мовою, потім – іноземних авторів, 

також вітчизняних, опублікованих на інших іноземних мовах. Усі джерела повинні бути 

пронумеровані. Обов'язковим є відповідність цифрових посилань у тексті статті й у 

списку літератури. Автори відповідальні за правильність даних, наведених у списку 

літератури. Посилання на цитовані джерела в тексті приводяться цифрами у квадратних 

дужках. 

Список використаних джерел повинен відповідати вимогам ВАК за ДСТУ  

7.1.2006 («Бюлетень ВАК України», № 3 , 2008. С. 9–13;  2009 - № 5, С. 26 – 30.). 

4. Усі позначення мір, одиниці фізичних величин, результати клінічних і 

лабораторних досліджень наводити відповідно до Міжнародної системи одиниць (СІ), 

терміни — за Міжнародною класифікацією хвороб (МКХ-10), лікарські засоби – з 

урахуванням Державної Фармакопеї (Х, ХI). Назви фірм і препаратів необхідно приводити 

в оригінальному вигляді. 

 

5. В описі експериментальних досліджень указувати вид, стать і кількість тварин, 

методи анестезії під час маніпуляцій, пов’язаних із завданням тваринам болю, метод 

умертвіння їх або взяття в них матеріалу для лабораторних досліджень згідно з правилами 

гуманного ставлення до тварин (згідно з біоетикою). Назви фірм і апаратів наводити в 

оригінальній транскрипції. 

6. Ілюстрації до статті надсилати у двох примірниках, розмірами 13х18 або 9х12 см, 

на звороті кожної ілюстрації вказувати номер, прізвище авторів і відмітки «верх», «низ». 

Позначення проставляти тільки на одному примірнику. Фотографії мусять бути 

контрастними, на тонкому глянсовому папері, малюнки — чіткими, креслення і діаграми 

— виконані тушшю. Рисунки та фотографії в електронному форматі подаються у вигляді 

файлів із розширенням .jpg, tif (9х12 см, 300 dpi) або cdr (за текстом статті). 



Кількість ілюстрацій (фотографії, мікрофотографії, малюнки, схеми, діаграми) 

повинно бути мінімальним. Графіки й схеми не повинні бути перевантажені текстовими 

написами.  

Кількість таблиць повинна бути мінімальною. Таблиці повинні бути компактними, 

мати назву, їх шапка точно відповідати змісту. Цифри в таблиці повинні відповідати 

цифрам у тексті. Вірогідність відмінностей слід підтверджувати статистичним аналізом. 

У формулах повинні бути розмічені всі елементи. У тексті загальноприйняті 

терміни, що часто зустрічаються, слід давати у вигляді абревіатури (перший раз 

обов'язково розшифрувати).  

7. Рукопис повинен бути ретельно відредагований й вивірений автором. 

8.Рукопис наукової статті, що надійшла до редакції журналів, розглядається на 

предмет відповідності профілю журналу, вимогам щодо оформлення, та перевіряється у 

системі «Антиплагіат». 

Якщо при перевірці виявлена середня унікальність (65-70 %), то стаття 

направляється автору на доопрацювання. У цьому випадку датою надходження в редакцію 

вважається дата повернення доопрацьованій статті. Якщо буде виявлена низька 

унікальність (51-64 %), робота відхиляється без права подальшого розгляду. 

9. У процесі редагування статті та рецензування редакція зберігає за собою 

право скорочувати статтю, змінювати стиль, лексику, але не зміст роботи. 

10. Статті, оформлені без дотримання наведених правил, не реєструються. Не 

схвалені до друку статті не повертаються. 

Вартість публікації статті у журналі – 46 гривень за сторінку (на 24.03.2017) 

 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ:  

 

- тези доповіді повинні бути оформлені відповідно до вимог;  

- тези не повинні мати більше ніж трьох авторів;  

- обсяг тез 3-5 стор. при форматі сторінки 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 - (шрифт напівжирний курсив, вирівняний по правій стороні) 

прізвище та ініціали автора, вчене звання або науковий ступінь (для осіб, які її 

мають); другий рядок - (шрифт курсив, вирівняний по правій стороні), навчальний 

заклад або місце роботи, посада;  

- наступний абзац - (шрифт напівжирний всі прописні, вирівняні по центру) назва 

тез;  

- далі йде текст тез, вирівняний по ширині з відступом зліва 10 мм, сторінки не 

нумеруються;  

- література оформлюється в кінці тексту під назвою "Література" у текс-ті 

посилання позначаються квадрат-ними дужками із зазначенням порядкового 

номера джерела за списком та через кому - номер сторінки (наприклад, [5, c. 57-

61]). 

 

Вартість включення тез до збірника, публікації збірника та розміщення його у бібліотеках 

– 50 гривень за одну сторінку. 



Заявка 

на участь у конференції 

"Стоматологічна наука і практика на Слобожанщині: історія, надбання і 

перспективи розвитку", 5-6 жовтня 2017 року, м. Харків 

 

Прізвище, ім’я, по батькові  

Науковий ступінь  

Вчене звання  

Місце роботи (повна назва організації, 

навчального закладу, кафедри або 

підрозділу) 

 

Адреса установи, робочий телефон  

Посада (аспірант, асистент, викладач, 

доцент, професор тощо) 

 

Науковий керівник (для аспірантів)  

Адреса для листування   

Контактний телефон (факс), e-mail  

Форми участі у конференції  

(необхідне підкреслити) 

- Тільки публікація доповіді (тези, стаття) 

- Публікація матеріалів + усна доповідь 

- Тільки усна доповідь 

- Участь без доповіді та публікації 

Запланований напрям  

Повна назва доповіді  

Бронювання готелю Так / Ні 

Участь у дружній вечері Так / Ні 

 


