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ЧЕТВЕРТА ВСЕУКРАЇНСЬКА  НАУКОВО-

ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ  

 

«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЛІКУВАННЯ 

ПАТОЛОГІЇ СУГЛОБІВ ТА 

ЕНДОПРОТЕЗУВАННЯ» 
Інформаційне повідомлення 

 

12-14 вересня 2019 р. 
м. Приморськ



Шановні колеги! 

Запрошуємо Вас взяти участь у четвертій науково-практичній 

конференції «Актуальні питання патології суглобів та 

ендопротезування», 

яка відбудеться 12 - 14 вересня 2019 року в 

 м. Приморськ, оздоровчий комплекс «Прибой» 

 

                ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ: 
 ендопротезування та нові напрямки у лікуванні патології 

суглобів 

 артроскопія та спортивна травма 

 питання дитячої травматології та ортопедії 

 лікування хвороб суглобів при системних захворюваннях 

 рідкісні захворювання та нестандартні випадки в ортопедії 

та травматології 

 медична реабілітація 
 

РОБОЧІ  МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ:  

українська, англійська 
 

ФОРМА  УЧАСТІ  У КОНФЕРЕНЦІЇ: 
 доповіді на пленарних та секційних засіданнях; 

 участь у засіданнях; 

 участь у практичних тренінгах та майстер-класах 
 

ПІД ЧАС РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ ВІДБУДЕТЬСЯ: 
 участь у практичних тренінгах; 

 виставка медичного обладнання 

 

Конференція зареєстрована в Реєстрі науково-практичних 

конференцій МОЗ України на 2019 р. 

Матеріали(тези) на конференцію приймаються до 1 червня 2019р. 

е-mail: ipps-konf@ukr.net або travma77@ukr.net 
 

Тези на 1-2 сторінках аркуша паперу формату  А4 (обсягом не більше 

7200 знаків). Текст у форматі doc або rtf текстового редактора MS 

Word, шрифт Times New Roman, розмір 12; одинарний міжрядковий 

інтервал; поля з усіх боків – 2 см, абзац 1,25 см. Тези необхідно 

структурувати: вступ, мета, матеріал та методи, результати і 

висновки. Оргкомітет залишає за собою право на відбір і редагування 

надісланих матеріалів. 

Назва файла – за прізвищем першого автора. Якщо подається кілька 

тез одного автора, файли необхідно пронумерувати арабськими 

цифрами (Іванов 1.doc; Іванов 2.doc); 

 заявку на участь у конференції (за вільною формою); 

 стендові доповіді у форматі електронних постерів; 

 сканкопію квитанції про оплату публікації із розрахунку 50 грн. за 

сторінку  

Кошти за публікацію надсилати поштовим переказом  на адресу 

оргкомітету: 61024, м. Харків, вул.Пушкінська, 80, ДУ «Інститут 

патології хребта та суглобів ім. проф. М. І. Ситенка НАМН України», 

Голубєвій Інні Валеріївні. 

Статті, підготовлені за вимогами редакцій, після рецензування 

будуть опубліковані у журналах «Ортопедия, травматология и 

протезирование», http://otp-journal.com.ua 

та «Запорожский медицинский журнал» 

http://www.zsmu.edu.ua/tip_199.html. 

 

Просимо підтвердити Вашу участь електронною поштою, 

ipps-konf@ukr.net, travma77@ukr.net або  телефоном за номерами:  

050 -726-28-01; 067- 316-58-55 

 

Місце проведення:  оздоровчий комплекс «Прибой» АТ «Мотор 

Січ», Запорізька обл., м. Приморськ, вул. Курортна, 81. 

Тел: 095-588-06-06, 096- 588-06-06, http://priboyprimorsk.net. 

Бронювання номерів до 01.06.2019 р.  

 

Адреса  оргкомітету:  м. Харків, вул. Пушкінська, 80; 

м. Запоріжжя, пр. Маяковського, 26 

  наукова програма конференції, Головаха Максим Леонідович, 

                                                      Танькут Володимир Олексійович  

 розміщення учасників конференції  

      Чорний Вадим Миколайович, 050-322-04-44 

 інформація щодо проведення конференції  

      Давиденко Альона Василівна, 067-316-58-55   
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