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ПОВІДОМЛЕННЯ №1 

 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

Запрошуємо Вас взяти участь в науково-практичній конференції 

«Ушкодження: соціальні, морфологічні та клінічні аспекти». Конференція 

відбудеться на базі КЗ «Вінницька клінічна лікарня №2» 1 грудня 2017 року. 

Посвідчення про реєстрацію конференції в реєстрі УкрІНТЕІ №363 від 06.07.2016 

року, що є підставою для оформлення відрядження. 

 

На конференції планується обговорити наступні питання: 

1. Причини та розповсюдження ушкоджень. 

2. Морфологічні та патофізіологічні аспекти відкритих та закритих 

ушкоджень. 

3. Вплив мікробного фактору на розвиток та перебіг ранового процесу. 

4. Супутні захворювання як обтяжуючий фактор перебігу ушкоджень та ран. 

5. Діагностичні і лікувальні аспекти при різних видах ушкоджень. 

 

Матеріали конференції будуть видані у збірнику тез. При оформленні тез чи 

наукових праць (об’ємом до 3 сторінок) просимо дотримуватись наступних правил. 

Матеріали мають бути надруковані українською, російською чи англійською 

мовами, написані у форматі WORD (Times New Roman, кегль 14, інтервал – 1,5; ліве 

поле – 3 см, верхнє, нижнє та праве – 2 см). Структура написання наступна: на 

початку через 1 інтервал пишуться ініціали та прізвище автора (співавторів) 

«жирними шрифтом»: нижче прописними літерами – назва роботи; ще нижче – 

установа та місто звідки вийшла дана робота; далі – текст через 1,5 інтервали. 
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Лікування ран… 



 

Робота має містити наступні розділи: актуальність теми; мета дослідження; 

матеріали та методи; результати дослідження; висновки. В кінці праці просимо 

надати інформацію про посади всіх авторів, їх номери телефонів та адреси 

електронної пошти. Вартість публікації 1 сторінки становить 50 гривень. Роботи в 

електронному варіанті разом зі сканованою квитанцією про оплату надсилати на 

адресу burcov@gmail.com. Матеріали будуть прийматись до 10 листопада 2017 

року. Відповідальний за підготовку збірника тез до друку: Бурковський Микола 

Іванович (контактні телефони: (097)-782-38-95, (063)-593-58-11). Кошти просимо 

переказувати на картку Приватбанку 5168 7573 1872 9375 (отримувач – Бурковський 

Микола Іванович). ___ 

 

Матеріали, що надійдуть пізніше вказаного терміну та без оплати прийматись 

не будуть. 
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