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ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Запрошуємо вас прийняти участь у роботі науково-практичної
конференції з міжнародною участю
«Нові технології
в ортопедії та травматології»,
яка відбудеться
26 жовтня 2018 року
Статті конференції будуть опубліковані
в журналі «Літопис травматології та ортопедії», що входить
до переліку видань акредитованих ДАК України. Тези будуть
опубліковані в збірнику матеріалів конференції.
Під час роботи конференції будуть організовані виставки фармацевтичних фірм та
фірм-виробників медичної апаратури та обладнання. Робочі мови конференції: українська,
російська, англійська.
ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ УЧАСНИКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ
Робота науково-практичної конференції буде проходити у вигляді секційних засідань.
Теми засідань:
1. Нові технології в лікуванні травм та захворювань верхньої кінцівки.
2. Нові технології в лікуванні травм та захворювань нижньої кінцівки.
3. Нові технології в лікуванні травм та захворювань хребта.
З вдячністю сподіваємось, що Ваша активна участь буде сприяти подальшому
вдосконаленню спеціалізованої медичної допомоги, покращенню стану здоров'я населення
України.
При бажанні прийняти участь в роботі конференції надішліть, будь ласка, до 1 серпня
2018 року заявку про участь. Електронну версію тез необхідно надіслати на адресу
оргкомітету в той же термін поміткою в темі „Тези до конференції 2018”
м. Одеса, ОНМедУ
Кафедра травматології та ортопедії
65077, вул. акад. Воробйова, 5
Тел. для довідок:
Логай В'ячеслав Артурович 050-395-03-62
Е-mail trauma_konf2018@ukr.net

Місце проведення:
м. Одеса, Французький бульвар, 59
Санаторій «Біла акація»

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ
- тези висилаються у форматі Microsoft Word (* .doc, * .rtt) українською, російською або
англійською мовою;
- обсяг - 1-3 сторінки;
- шрифт - Times New Roman;
- кегль - 14;
- інтервал - 1,5;
Бажано дотримуватися слідуючою структури:
Зверху зліва - УДК;
По центру через рядок:
- НАЗВА ТЕЗ ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ (жирним шрифтом)
- прізвище та ініціали авторів (ініціали розташовані після прізвища);
- назва організації, місто, країна;
- абзац - 1,25 см; вирівнюється по ширині;
- ключові слова - в кінці тексту - на українській, російській та англійській мовах;
- використання таблиць, графіків, діаграм та ілюстрацій не допускається.
При оплаті реєстраційного внеску (1000 грн.) публікація тез безкоштовна.
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ
За бажанням учасників конференції наукові статті можуть бути надруковані в журналі
„Літопис травматології та ортопедії”, затвердженому ДАК України. Для цього до 1 серпня
2018 року подаються матеріали та копія квитанції про оплату публікації за адресою 01054
Україна, Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 27, ДУ “Інститут травматології та ортопедії
НАМН України”, кафедра травматології та ортопедії НМУ імені О.О. Богомольця e-mail:
kaftraum@ukr.net.
Всі статті обов’язково рецензуються. Стаття може бути повернута авторові для
виправлення або скорочення. Матеріали, що не відповідають вказаним нижче вимогам, до
друку не приймаються. Вартість однієї сторінки публікації - 15 гривень. Кошти за
публікацю надсилати за адресою: Банк ПАТ Укрсоцбанк МФО 300023 ОКПО 35504034 Р\р
26003011474908. призначення платежу: Благодійний внесок.
Для наукових статей:
текст статті у двох примірниках, підписаний усіма авторами, затверджений
керівником установи і завірений круглою печаткою; обсяг – 5 - 7 сторінок друкованого
тексту формату А4, включаючи перелік літератури, таблиці, ілюстрації, підписи до них.
Шрифт-Times New Roman, розмір 14, інтервал 1,5.
на першій сторінці в лівому верхньому куті з нової строки представляються
шифр УДК; ініціали та прізвища авторів; назва статті; назва установи, де виконана робота;
назва держави.
структура основного тексту оригінальних статей повинна відповідати
загальноприйнятій структурі для наукових статей (згідно з вимогами ДАК України), та
містити наступні розділи: “Вступ”, “Мета роботи”, “Матеріал та методи”, “Результати та
обговорення”, “Висновки”. До тексту необхідно додати реферат українською, російською
та англійською мовами, що включає назву роботи, прізвища та ініціали авторів, ключові
слова відповідними мовами та відображає основні положення статті. Розмір автореферату
не більше 30% сторінки.

перелік цитованої літератури (до 10 джерел, не менше 70 % останніх 5-7
років);
електронна версія статті додається на CD-R/RW (електронна та друкована
версії мають бути ідентичними, на магнітному носії повинні бути матеріали тільки однієї
статті). Також електронна версія може бути надана за допомогою електронної пошти на email kaftraum@ukr.net з поміткою в темі „Стаття у Літопис 2018”.
акт експертизи та офіційний супровідний лист.
Назва файлів статей та тез формується з прізвища першого автора, міста та номера
файла (наприклад: ІвановОдеса1).

