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НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ  
ДО ВСЕСВІТНЬОГО ДНЯ ЗДОРОВ’Я 2022 р. 

 
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

 
Шановні колеги! 

5 квітня 2022 р. в Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця  
відбудеться науково-практична конференція з міжнародною участю до Всесвітнього дня 
здоров’я 2022 р. Конференцію внесено до «Реєстру конгресів, з’їздів, симпозіумів, 
науково-практичних конференцій, які будуть проводитися у 2022 р.». 
ОСНОВНІ НАУКОВІ НАПРЯМИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

– Сучасні виклики та загрози для здоров’я населення,  
– Стратегії боротьби з неінфекційними та інфекційними захворюваннями 
– Розбудова служби громадського здоров’я  
– Зміцнення та реформування систем охорони здоров’я  
– Діяльність закладів охорони здоров’я в умовах надзвичайних ситуацій 
– Профілактичні стратегії в охороні здоров’я  
– Соціально-економічні та екологічні детермінанти здоров’я 
– Доступність і якість медичної допомоги 
– Електронна охорона здоров’я 
– Менеджмент в охороні здоров’я 
– Фінансування охорони здоров’я  
– Правові та етичні засади охорони здоров’я 

 
ПРОПОНУЄМО НАСТУПНІ ФОРМИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ 
1. Усна доповідь і публікація тез.   
2. Стендова доповідь і публікація тез. 
3. Публікація статей та тез у зарубіжному фаховому журналі «Wiadomości Lekarskie» 
(PUBMED/MEDLINE, SCOPUS, INDEX COPERNICUS, EBSCO, POLISH MEDICAL 
BIBLIOGRAPHY, Ministry of Science and Higher Education), (Варшава, Польща) 
(https://wiadlek.pl/). 
4. Публікація статей та тез у вітчизняному фаховому журналі «Клінічна та 
профілактична медицина» (Київ, Україна) (http://cp-medical.com/index.php/journal). 
 
РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ 
Українська, англійська. 
Для участі у конференції необхідно до 10 лютого 2022 р. надіслати заявку за 
запропонованою формою та статті і тези для публікації в журналі «Wiadomości 
Lekarskie» чи в журналі «Клінічна та профілактична медицина». 
 
З питань, пов’язаних з організацією і проведенням конференції, звертатися за тел. (044)-
236-01-22, e-mail: gruzieva@ukr.net,  hannainshakova@gmail.com. 
 
Заздалегідь вдячні Вам за участь у конференції! 
 
Оргкомітет  

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ 

https://wiadlek.pl/
http://cp-medical.com/index.php/journal
mailto:ukr.
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Правила оформлення анкети учасника конференції представлені в додатку 1. 
 
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ ДЛЯ ПУБЛІКАЦІЇ У ЖУРНАЛІ 
«WIADOMOŚCI LEKARSKIE» ВИДАВНИЦТВА ALUNA 
представлені в додатку 2 
 
УВАГА! Кількість статей обмежено. Перевага надається статтям зі співавторами 
з-за кордону.  Якщо в статті представлено результати локального дослідження (в 
окремому місті або в Україні) обов’язково повинно бути їх порівняння з даними з 
світової практики. В назві статті та меті дослідження не повинно бути вказано 
місто або країна. Не приймаються статті з медичного права та статті 
організаційно-методичного спрямування. 
 
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДЛЯ ПУБЛІКАЦІЇ У ЖУРНАЛІ 
«WIADOMOŚCI LEKARSKIE» ВИДАВНИЦТВА ALUNA 
представлені в додатку 3 
 
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ ТА ТЕЗ ДЛЯ ПУБЛІКАЦІЇ У 
ЖУРНАЛІ «КЛІНІЧНА ТА ПРОФІЛАКТИЧНА МЕДИЦИНА» ТА 
ВАРТІСТЬ ПУБЛІКАЦІЙ  
представлені в додатку 4 
 
УВАГА! Наукові праці, направлені для участі у конференції, будуть опубліковані 
за умови наявності позитивного висновку за результатами рецензування та 
перевірки антиплагіатною програмою. 
 
УМОВИ ОПЛАТИ ПУБЛІКАЦІЇ СТАТТІ ЧИ ТЕЗ В ЖУРНАЛІ 
«WIADOMOŚCI LEKARSKIE» 
представлені в додатку 5 
 
ВИМОГИ ДО УСНОЇ ДОПОВІДІ 
Тривалість усного повідомлення не повинна перевищувати 10 хв. Конференція 
буде проходити в онлайн режимі на сервісі для проведення онлайн-конференцій. 
Учасникам конференції буде надано необхідні реквізити для входу в онлайн-
конференцію. Виступ у обговоренні – до 5 хв. 
УВАГА! Авторам робіт, відібраних комісією для усної доповіді, буде додатково 
повідомлено і надіслано запрошення до 20 березня 2022 р. 
Інформацію необхідно надсилати на електронну пошту: gruzieva@ukr.net та 
hannainshakova@gmail.com. Тема повідомлення «Конференція ВДЗ 2022 р.».  
Будемо щиро раді Вашій участі у науково-практичній конференції з міжнародною 
участю, присвяченій Всесвітньому дню здоров’я 2022 р. 
Для наступних контактів просимо повідомити Вашу адресу, телефон, e-mail. 
 
З повагою, 
оргкомітет конференції  
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Додаток 1 
 

АНКЕТА УЧАСНИКА (заповнюється для всіх авторів) 
Всеукраїнської науково-практичної конференція з міжнародною участю  

до Всесвітнього дня здоров’я 2021 
 

Прізвище 
Ім’я 
По батькові 

Автор 1  
Автор 2  
Автор 3  
Автор 4  
Автор 5  
Автор 6  
Автор 7  

Науковий ступінь, 
вчене звання, місце 
роботи (повна назва 
закладу), посада, 
країна, місто 

Автор 1  
Автор 2  
Автор 3  
Автор 4  
Автор 5  
Автор 6  
Автор 7  

Електронна адреса Автор 1  
Автор 2  
Автор 3  
Автор 4  
Автор 5  
Автор 6  
Автор 7  

Контактний e-mail 
для листування та 
контактний телефон 

 

Форма участі 
(залишити потрібне) 

1. Усна доповідь 
2. Стендова доповідь 
3. Публікація 

Тематика (розділ)  
Назва доповіді та її 
автори (для 
доповідачів) 

українською  

англійською  

Форма публікації 
(залишити потрібне) 

1. Стаття в журналі «Wiadomości Lekarskie» 
2. Тези в журналі «Wiadomości Lekarskie» 
3. Стаття в журналі «Клінічна та профілактична медицина» 
4. Тези в журналі «Клінічна та профілактична медицина» 

Назва статті  українською  
 

англійською  
 

Назва тез  українською  
 

англійською  
 

Дата   
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Додаток 2 
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ У ЖУРНАЛІ «WIADOMOŚCI LEKARSKIE» 

ВИДАВНИЦТВА ALUNA 
 

Приймаються статті тільки англійською мовою 
Робота повинна відповідати вимогам Гельсінкської декларації 

 
Обсяг наукових статей, разом з рисунками, таблицями і списком літератури, не повинен 
перевищувати 21 600 знаків (12 сторінок машинописного тексту), оглядових статей – до 28 800 
знаків (16 сторінок машинописного тексту). Текст друкується шрифтом TimesNew Roman,  
кеглем 12 пунктів, подвійним міжрядковим інтервалом на аркушах формату А4 (210 × 297 мм). 
Поля сторінки з усіх боків 2,5 см (зліва, справа, зверху, знизу). Сторінки повинні бути 
пронумеровані.  

 
 
Титульна сторінка (не входить в обсяг статті) повинна включати: 
1. Повну назву роботи. 
2. Ім’я автора (або авторів) – спочатку ім’я, потім перша літера по батькові та прізвище 

(наприклад: Inna A. Ivanova). 
Чисельність співавторів в оригінальній статті не більше 7, в оглядовій статті та в описі 

клінічного випадку не більше 4. 
3. Назву установи, закладу вищої освіти (установ, закладів), місто, країну. 
 
ОРИГІНАЛЬНІ СТАТТІ ПОВИННІ МАТИ НАСТУПНУ СТРУКТУРУ: 
Резюме оригінальної статті має містити не менше 150 і не більше 250 слів. Резюме 

оригінальних статей повинні бути структуровані, тобто повинні включати такі розділи як: 
мета (The aim), 
матеріали і методи (Materials and methods), 
результати (Results), 
висновки (Conclusions). 
ключові слова (Key words) - 3-5 згідно Index Medicus (Medical Subject Reading).  
Ключові слова не повинні повторювати назву статті. 
 
Текст оригінальної статті 
Текст повинен бути структурований таким чином: 
вступ (Introduction), 
мета (The aim), 
матеріали і методи (Materials and methods), 
результати (Results), 
дискусія (Discussion), 
висновки (Conclusions), 
література (References). 
 
У Вступі автори представляють актуальний стан даної тематики. 
В Меті визначають дослідницьку гіпотезу і завдання своєї роботи. 
У Матеріалах і методах описують всі методи дослідження та висновки етичної комісії 

вищого закладу освыти з приводу застосування даних методів. 
У розділі Результати повинні бути представлені результати дослідження. 
У Дискусії (обговорення) автори вказують, якою мірою наукові цілі були досягнуті, 

наскільки результати роботи є оригінальними, а також її потенційні методологічні обмеження і 
перспективи. 

У Висновках слід звернутися до цілей дослідження і їх обговорити. 
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ОГЛЯДОВІ СТАТТІ ПОВИННІ МАТИ НАСТУПНУ СТРУКТУРУ: 
Резюме оглядової статті не структурується і повинно містити від 150 до 250 слів. 

Ключові слова (Key words) – 3-5 згідно Index Medicus (Medical Subject Reading). Ключові слова 
не повинні повторювати назву статті. 

 
Текст оглядової статті 
Текст повинен бути структурований таким чином: 
вступ (Introduction), 
мета (The aim), 
матеріали і методи (Materials and methods), 
огляд і обговорення (Review and discussion), 
висновки (Conclusions), 
література (References). 
У Вступі автори представляють актуальний стан даної тематики. 
В Меті визначають завдання своєї роботи. 
У Матеріалах і методах описують всі методи дослідження. 
У розділі Огляд і обговорення автори наводять огляд даної тематики, вказують, якою 

мірою розкрита дана проблема і її потенційні обмеження і перспективи. 
У Висновках слід звернутися до цілей дослідження і їх обговорити. 
 
ЛІТЕРАТУРА 
В кінці статті наводиться список літератури. 
Літературні джерела, оригінали яких представлені кирилицею, повинні бути 

транслітеровані латиницею і перекладені англійською мовою (приклад нижче). 
Кількість літературних джерел в оригінальній статті не повинна перевищувати 30, 

в оглядовій – 40. 
Не менш третини літературних джерел повинні бути представлені за останні 5 

років. 
 
Оформлення літератури має відповідати вимогам Index Medicus: 
Автори повинні бути розташовані і пронумеровані в порядку цитування в тексті, а не в 

алфавітному порядку. Кожна позиція – повинна бути написана з нового рядка, пронумерована, 
а також включати в себе: прізвище та ініціали автора (авторів), назву статті, назву журналу, в 
якому вона була опублікована (абревіатури назв журналів повинні відповідати Index Medicus), 
рік видання, номер (арабськими цифрами), номери першої і останньої сторінок, номер doi. 

Якщо авторів семеро або більше, то потрібно записати ім’я перших трьох з позначенням 
«та ін.». Посилання в тексті, в квадратних дужках, повинні бути приведені арабськими 
цифрами. 

При цитуванні книги треба відзначити наступний номер позиції, автора, назву, 
видавництво, місце та рік видання. Спираючись на текст глави, обов’язково треба відзначити: 
прізвище автора, ініціали, назву глави, прізвище автора (редактора) книги, ініціали, назву 
книги, видавництво, місце та рік видання, сторінки. 

 
Приклад оформлення літератури 
Статті до трьох авторів 
Arrami M., Garner H. A tale of two citations. Nature. 2008;451(7177):397–399. doi: 10.3797/ 

scipharm.1012-15. 
Більше трьох авторів 
Navarro-González J.F., Mora-Fernández C., Muros de Fuentes M. et al. Effect of 

pentoxifylline on renal function and urinary albumin excretion in patients with diabetic kidney 
disease: the PREDIAN trial. J Am Soc Nephrol. 2015;26(1):220–229. doi: 10.3797/ scipharm.1012-
15. 
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Онлайн публікації 
WHO. COVID-19 advice for the public: Getting vaccinated. Available from: 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/ covid-19-vaccines/advice [access 
date …] 

Розділ книжки, більше трьох авторів 
Jagielski M. Pojęcie danych medycznych. In: Andres K., Bielak-Jomaa E., Jagielski M. et al. 

Ochrona danych osobowych medycznych. Warszawa: C.H.Beck; 2016, p. 11–21. 
Розділ книжки, 1-3 автори 
Jagiełło D. Ramy odpowiedzialności i postępowanie dowodowe w związku z podejrzeniem 

stosowania dopingu w sporcie. In: Gardocka T., Jagiełło D., eds. Problemy prawne na styku sportu i 
medycyny. Warszawa: C.H.Beck; 2015, p. 3–11. 

 
Приклад транслітерації на латиницю 
Автор (и). Транслітерована назва статті [Переклад назви статті англійською мовою]. 

Назва періодичного видання. рік; номер: сторінки (Мова оригіналу статті). 
Berezin A. E. Elevatsiya kontsentratsii triglitseridov v plazme krovi i kardiovaskulyarnyy risk 

[Triglycerides plasma level elevation and cardiovascular risk]. Ukrainian Medical Journal. 
2015;3(71):70-76. (In Ukrainian). 

 
В КІНЦІ СТАТТІ СЛІД НАВЕСТИ: 
1. В рамках якої НДР виконувалася дана робота (стаття), інформацію про гранти та інші 

джерела фінансування; 
2. Номера ORCID авторів та внесок авторів у статтю згідно з ниженаведеним 

розподілом (ORCID and Contributionship):  
A – Work concept and design (Концепція роботи та дизайн) 
B – Data collection and analysis (Збір та аналіз даних) 
C – Responsibility for statistical analysis (Відповідальність за статистичний аналіз) 
D – Writing the article (Написання статті) 
E – Critical review (Критичниій огляд) 
F – Final approval of the article (Остаточне затвердження статті) 
(ПІБ автора, номер ORCID, літера, яка відповідає внеску автора). 
3. Адреса для кореспонденції (CORRESPONDING AUTHOR): 
ПІБ автора, установу, повну адресу установи, номер телефону та адресу електронної 

пошти автора (англійською мовою). 
 
Таблиці та рисунки 
Таблиці та рисунки мають бути розміщені в окремих файлах і пронумеровані, таблиці – 

римськими цифрами, малюнки – арабськими цифрами. 
Посилання в тексті статті на таблиці наводяться римськими цифрами, на малюнки - 

арабськими. 
Рисунки та фотографії (з назвами і примітками) повинні бути відправлені в 

електронному вигляді, в одному з форматів: * .cdr, * .tif, * .eps, * .gif або * .jpg (300 точок на 
дюйм) в окремих файлах. 

Графіки і таблиці (з назвами і примітками) надсилаються в окремих файлах в форматі 
MS Word (* .doc) або Microsoft Excel. 

У тексті статті потрібно вказати розташування таблиць і рисунків, навівши їх номер. 
 

Правила рецензування статей 
Авторські варіанти, написані без дотримання вимог, до розгляду не приймаються. 

Неповні рукописи або такі, що не відповідають вимогам, будуть відправлені до авторів 
без оцінки суті і якості роботи. 

Статті, до яких немає зауважень, направляються до незалежних рецензентів 
Наукові роботи оцінюються з точки зору актуальності, наукової новизни, значення для 

подальших наукових досліджень і клінічної практики. 
Робота буде прийнята до публікації тільки після позитивних відгуків рецензентів. 
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СТРУКТУРА СТАТТІ 
1. Повна назва роботи; 
2. Ім’я автора (або авторів) – спочатку ім’я, потім перша літера по батькові та прізвище 

(наприклад: Інна А. Іваненко);  
3. Назва установи (установ), місто, країна; 
4. ABSTRACT (оригінальної статті)  
- The aim  
- Materials and methods 
- Results 
- Conclusions  
- Key words 
5. INTRODUCTION 
6. THE AIM 
7. MATERIALS AND METHODS 
8. RESULTS 
[огляд і обговорення (review and discussion) для оглядової статті]; 
9. DISCUSSION   
10. CONCLUSIONS 
11. REFERENCES 
12. Дані НДР в рамках якої виконана стаття, інформація про гранти та інші джерела 

фінансування; 
13. ORCID and СONTRIBUTIONSHIP:  
(ПІБ автора, номер ORCID, літера, що відповідає внеску автора); 
14. Conflict of interest: 
15. Corresponding author (ім’я автора, повна адреса установи, номер телефону та адреса 

електронної пошти автора). 
17. Received: дата. 
18. Accepted:  
 
Статті та тези для публікації в журналі «Wiadomości Lekarskie»» надсилати до 15 

лютого  2022 р. на електронну адресу gruzieva@ukr.net та hannainshakova@gmail.com з 
темою листа «Стаття (тези) WL» у вигляді прикріплених файлів: 

1. Статті або тези, оформлені згідно з вимогами журналу. 
2. Заповнену анкету учасника. 

mailto:@ukr.net
mailto:hannainshakova@gmail.com
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Додаток 3 
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДЛЯ ПУБЛІКАЦІЇ  

У ЖУРНАЛІ «WIADOMOŚCI LEKARSKIE» ВИДАВНИЦТВА ALUNA 
 
Тези повинні бути представлені англійською мовою. 
Обсяг тез – до 2-х сторінок формату А4, шрифт 12-14, міжстроковий інтервал 2. 
Тези не повинні містити таблиці, рисунки та списки літератури. 
 
Структура тез: 
1. Повна назва роботи. 
2. Ім’я автора (або авторів) – спочатку ім’я, потім перша літера по батькові і прізвище, 

(наприклад: Інна А. Іванова). 
3. Назва установи (установ), місто, країна. 
4. Вступ ( Introduction) 
5. Мета. (The aim) 
6. Матеріали та методи ( Materials and Methods) 
7. Результати (Results) 
8. Висновки (Conclusions). 
9. Ключові слова –  3-5 відповідно Index Medicus (Medical Subject Reading). Ключові 

слова не повинні повторювати назву тез. 
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Додаток 4 
 

ВИМОГИ ДО СТАТТІ ТА ТЕЗ У ЖУРНАЛІ  
«КЛІНІЧНА ТА ПРОФІЛАКТИЧНА МЕДИЦИНА» 

 
Журнал «КЛІНІЧНА ТА ПРОФІЛАКТИЧНА МЕДИЦИНА» включено до Переліку 
наукових фахових видань України з медичних наук: Додаток  6  до наказу Міністерства 
освіти і науки України 07.05.2019,  № 612. 
спеціальності – 222, 224, 227, 228, 229. 
Журнал внесено до загальнодержавної бази даних «Україніка наукова», «Національна 
бібліотека України імені В. І. Вернадського». 
Статті опубліковані в журналі отримують DOI — ідентифікатор цифрового об’єкта системи 
бібліографічних посилань CrossRef. 

 
ВИМОГИ ДО СТАТЕЙ 

Структура матеріалу: вступ (стан проблеми за даними літератури не більше 5-7 річної 
давнини); мета, основні завдання та методи дослідження; основна частина (висвітлення 
статистично оброблених результатів дослідження); висновки; перспективи подальшого 
розвитку в даному напрямку; список літератури, резюме російською, українською та 
англійською мовами. 

Матеріал повинен супроводжуватися офіційним направленням від установи (закладу), в 
якій (якому) робота була виконана, за підписом керівника (заступника керівника з наукової 
роботи), засвідченим круглою печаткою установи (закладу) та експертним висновком про 
можливість відкритої публікації. 

На останній сторінці статті повинні бути власні підписи всіх авторів, їхні прізвища, 
імена та імена по батьковій (повністю), номери телефонів (службовий), посада, науковий 
ступінь, вчене звання, поштова адреса установи.  Обов’язково має бути зазначений контактний 
телефон автора(ів)  для спілкування з редколегією. Стаття, що надіслана електронною поштою, 
не звільняє автора від необхідності направлення на адресу редколегії всього необхідного 
пакету документів на паперових носіях. 

Авторський текстовий оригінал подається у двох примірниках (українською, російською 
чи англійскою мовами) і включає наступні складові: 

• Текст статті (обсяг оригінальних статей, у тому числі рисунків, літератури, рефератів, 
не повинен перевищувати 12 сторінок,  обсяг оглядів літератури, лекцій, проблемних статей – 
не більше 16 сторінок, коротких повідомлень, рецензій – не більше 7 сторінок); 

• Список літератури (якщо у статті є посилання):  для оглядів літератури – не більше 50 
літературних джерел, для оригінальних та інших статей – не більше 25; 

• Таблиці (не більше 4); 
• Рисунки та підписи до них (не більше 4); 
• Резюме (трьома мовами: українською, російською та англійською). 
Статті друкуються на комп’ютері в програмному забезпеченні Word і подаються на 

електронному носії та роздрукованому на папері варіантах. Текст статті слід набирати 
шрифтом Times New Roman, кегль 12, з міжрядковим інтервалом – 1,5, дотримуючись таких 
розмірів полів: верхній і нижній – 20 мм, лівий – 25 мм, правий – 10 мм. 

Ілюстрації (діаграми, графіки, схеми) створюються у редакторі Microsoft Exсel, а також 
в інших програмних пакетах для статистичної обробки даних. Ілюстративні матеріали 
оформлюються як окремі файли, і разом з текстовим файлом подаються на електронному носії. 

На першій сторінці зазначаються: індекс УДК (зліва), ініціали та прізвища авторів, місто 
(у дужках), назва статті, назва установи (закладу), у якій (якому) працюють автори. Якщо 
автори працюють у різних установах (закладах), наводяться назви кожної (кожного) з них. 
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СТРУКТУРА СТАТТІ:  
УДК 
Ініціали та прізвище автора (авторів) 
НАЗВА СТАТТІ (ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ)  
Назва установи (закладу), де виконана робота та місто, в якому розташована установа 

(заклад). 
У тому випадку, якщо автори статті працюють у різних установах, необхідно за 

допомогою міток (зірочок або цифр) співвіднести кожного автора з установою (закладом) за 
місцем його роботи. 

Резюме. Текст (мовою оригіналу статті). 
Ключові слова: Текст (не більше 10 слів та словосполучень) – мовою оригіналу статті.  
Вступ. Текст.  
Мета дослідження. Текст.  
Матеріал і методи. Текст.  
Результати дослідження та їх обговорення. Текст.  
Висновки (висновок). Текст.  
Перспективи подальших досліджень. Текст.  
Література.  
НАЗВА СТАТТІ (великими літерами) (англійською мовою). 
Ініціали та прізвище автора(ів) (англійською мовою). 
Abstract/Резюме (англійською мовою).  
Key words/Ключові слова (англійською мовою).  
Назва установи, де виконана робота; місто, де розташована установа чи заклад 

(англійською мовою).  
Якщо текст статті набраний російською мовою – резюме подається  українською та 

англійською мовами; якщо англійською – резюме   українською та  російською  мовами.  
Тексти  резюме мають  бути  автентичними.  

Резюме є незалежним від статті джерелом інформації. Воно буде надруковано окремо 
від основного тексту статті і має бути зрозумілим без посилання на саму публікацію. Резюме  
має містити не менше 1800 знаків, і не більше 2500 знаків (з відступами і проміжками між 
словами) основного тексту, включаючи ключові слова. Резюме є коротким та послідовним 
викладом матеріалу публікації за основними розділами, і має відображати основний зміст 
статті, виходити з логіки викладення матеріалу та опису результатів дослідження з наведеними 
конкретними даними. 

Резюме до рукописів (оригінальна стаття, огляд, лекція тощо) має бути структурованим: 
а) мета дослідження; б) матеріал і методи; в) результати; г) висновки. Всі розділи в резюме 
повинні бути виділені в тексті жирним шрифтом. 

Обов’язково наводяться ключові слова (до 10 слів та словосполучень у порядку 
убування їхньої значущості), що сприятиме індексуванню статті в інфоpмаційно-пошукових 
системах. 

 
НЕОБХІДНО ПОДАВАТИ ДВА ВАРІАНТИ СПИСКУ ЛІТЕРАТУРИ. 
Перший варіант. Список літератури подається відразу після тексту і повинен бути 

оформлений згідно з вимогами ДСТУ 8302:2015 «Бібліографічне посилання. Загальні 
положення та правила складання». Всі джерела повинні бути пронумерованими. 

Приклади оформлення: 
Водопьянова Н. Е. Синдром выгорания: диагностика и профилактика. СПб. 2009. 336 с. 
Кірєєва У. В. Синдром емоційного вигорання як результат професійного стресу. К. 2013. 

С. 141-145. 
Lazarus R. S., Folkman S. Transactional theory and research on emotions and coping. Eur. J. 

of Personality. 2009. Vol. 1. P. 141–169. 
Другий варіант списку використаної літератури (References) дублює перелік джерел в 

основному списку (перший варіант), але оформлюється згідно з міжнародним стандартом 
Американської Психологічної Асоціації (стиль АРА). 

http://aphd.ua/pryklady-oformlennia-bibliohrafichnoho-opysu-vidpovidno-do-dstu-83022015/
http://aphd.ua/pryklady-oformlennia-bibliohrafichnoho-opysu-vidpovidno-do-dstu-83022015/
https://apastyle.apa.org/about-apa-style
https://apastyle.apa.org/about-apa-style
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У тому випадку, коли літературне джерело подається кирилицею, прізвища/ініціали 
авторів, а також назву рукопису необхідно транслітерувати латиницею. Окрім того, назву 
рукопису слід також перекласти англійською і подати у квадратних дужках після 
транслітерованого відповідника. Назва видання (журналу) перекладається англійською, а 
видавництва – транслітерується латиницею. 

Приклади оформлення: 
Vodopyanova N. E. (2009). Sindrom vygoraniya: diagnostika i profilaktika [Syndrome of 

burning down : diagnostics and prophylaxis]. SPb., 336. 
Kiryeyeva U. V. (2013). Syndrom emotsiynoho vyhorannya yak rezul'tat profesiynoho stresu 

[A syndrome of the emotional burning down is as a result of professional stress]. Kiev, 141-145. 
Lazarus R. S., Folkman S. (2009). Transactional theory and research on emotions and coping. 

Eur. J. of Personality, 1, 141–169. 
Список цитованої літератури наводиться у міру згадування у тексті рукопису. У цій 

послідовності джерела літератури нумеруються. Числові посилання на літературні джерела в 
тексті рукопису подаються у квадратних дужках (наприклад, [1, 4, 7]), і повинні збігатись з 
відповідними номерами у списку літератури. Посилання на неопубліковані роботи не 
допускаються. 

У лекціях бібліографічні посилання даються за необхідності і нумеруються у міру 
згадування у тексті. 

Усі гіперпосилання у тексті рукопису (включаючи DOI-посилання) повинні бути 
активними. 

В кінці статті зазначаються коротке резюме про авторів  українською, російською та 
англійською мовами (ПІБ, науковий ступінь, вчене звання, посада в установі/установах, робоча 
адреса, адреса електронної пошти, номери телефонів авторів для спілкування з редакцією), 
фото авторів, а також ORCID iD (унікальний ідентифікатор науковців та дослідників з метою 
наукової комунікації; реєстрація за посиланням: https://orcid.org/register). 

Відповідальність за достовірність і оригінальність наданих матеріалів (фактів, цитат, 
прізвищ, імен, результатів досліджень тощо) покладається на автора (-ів). Статті, що оформлені 
без дотримання зазначених правил, не розглядаються і повертаються авторам. 

Редакція забезпечує рецензування статей, здійснює спеціальне та літературне 
редагування. 
 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ У ЖУРНАЛІ 
 «КЛІНІЧНА ТА ПРОФІЛАКТИЧНА МЕДИЦИНА»: 

Тези доповідей повинні відповідати тематиці конференції. Мови: українська, російська, 
англійська. Структура оформлення тез доповідей: а) назва публікації (великими літерами); б) 
прізвища та ініціали автора/авторів; в) повна назва установи (закладу, організації, кафедри, на 
якій виконано роботу), місто, країна; г) в тексті вказується – мета дослідження, матеріали і 
методи її виконання, результати та обговорення, висновки*. Тези друкуються через 1 інтервал, 
шрифтом Times New Roman, 12. Текст тез не повинен містити рисунків, формул та посилань на 
літературу. Текст тез доповідей має не перевищувати 2000 знаків, включаючи пробіли.  

* Зразок 
 

ВЕРТЕБРОПЛАСТИКА В ЛІКУВАННІ ТРАВМАТИЧНИХ УШКОДЖЕНЬ ХРЕБТА 
Дейниченко Ю.К. 1, Середа Д.А., Нелепін С.М. 2, Ларін А.В., Козин М.В. 

1 Запорізький державний медичний університет, м. Запоріжжя, Україна 
2 Міська клінічна лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги, м. Запоріжжя, Україна 

               Мета. Текст 
               Матеріали і методи. Текст 
               Результати та обговорення. Текст 
               Висновки. Текст 

 
 

ВАРТІСТЬ ПУБЛІКАЦІЇ СТАТТІ:  
2000 грн – українською мовою,  
1500 грн. – англійською мовою.  
ВАРТІСТЬ ПУБЛІКАЦІЇ ТЕЗ – 250 грн. 
 

https://orcid.org/register
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Додаток 5 
 

УМОВИ ОПЛАТИ ПУБЛІКАЦІЇ СТАТТІ ЧИ ТЕЗ  
В ЖУРНАЛІ «WIADOMOŚCI LEKARSKIE» 

 
Після повідомлення про позитивне рецензування авторами та антиплагіатну 

перевірку, організатори конференції надсилають авторам дозвіл та договір для 
проведення оплати публікації. Автори надсилають в організаційний комітет скан 
квитанції про сплату. 

 
Матеріали приймаються до публікації тільки після оплати. 
 
Розсилка електронного збірника матеріалів конференції. номера журнала «Wiadomości 

Lekarskie» в форматі PDF та електронних сертифікатів учасників здійснюватиметься після 
проходження конференції. 

Розсилка паперових журналів авторам буде здійснюватися протягом 1-2 місяців. 
 
Науковий координатор конференції:  
к.пед.н., доцент Іншакова Ганна Вадимівна 
Мобільний телефон: +38 066 417-44-36.  
E-mail:  hannainshakova@gmail.com 
 

mailto:hannainshakova@gmail.com

