
ХІV Міжнародна наукова конференція                                       

студентів, молодих вчених та спеціалістів 

 

«Актуальні питання сучасної медицини» 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ       

 ДЛЯ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ, АСПІРАНТІВ,         

ДОКТОРАНТІВ ТА ФАХІВЦІВ 

 

30-31 березня 2017 року 

Харківський національний університет  

імені В. Н. Каразіна 

Медичний факультет 

м. Харків, Україна 



Вельмишановні колеги! 
 
 Наукове товариство медичного факультету Харківського націо-
нального університету імені В.Н. Каразіна запрошує Вас взяти 
участь у ХІV Міжнародній науковій конференції студентів, моло-
дих вчених та фахівців “Актуальні питання сучасної медицини” 
за підтримки Госпітального комплексу «Медіполь Мега» (Medipol 
Mega Üniversite Hastanesi) при Стамбульському університеті 
«Медіполь», присвяченій 5-річчю кафедри хірургічних хвороб, 
оперативної хірургії та топографічної анатомії та кафедри 
психіатрії, наркології, неврології та медичної психології медично-
го факультету, яка відбудеться 30-31 березня 2017 року. 
 
 “Актуальні питання сучасної медицини” - це місце зустрічі та-
лановитих студентів та молодих вчених в одному із найстаріших 
університетів східної Європи.  
Щорічно Харківський національний університет імені В.Н. Ка-
разіна збирає молодих вчених медичних ВНЗ та НДІ України та 
країн ЄС. 
 
 Програма конференції включає в себе розгляд актуальних пи-
тань та проблемних тематик в медицині за основними напрямами: 
· Внутрішня медицина. 
· Загальна хірургія, травматологія,   ортопедія, дитяча хірургія, он-

кохірургія, радіологія, офтальмологія, пластична хірургія, уро-
логічна хірургія,   судинна хірургія, малоінвазивна хірургія, 
кріохірургія. 

· Кріомедицина, кріобіологія. 
· Педіатрія. 
· Акушерство та гінекологія. 
· Психіатрія, наркологія, неврологія та медична психологія. 
· Мікробіологія, дерматовенерологія, імунологія та алергологія. 
· Нормальна морфологія, фізіологія, фармакологія, біохімія. 
· Патологічна морфологія, онкологія,   фізіологія, фармакологія, 

біохімія. 
· Гігієна та соціальна медицина. 
· Профілактична медицина, здоровий спосіб життя. 
· Клінічні випадки: від теорії до практики. 
· Генетика. 
 



Дедлайн: 7 березня 2017 року. 
 
Офіційні мови конференції:  
українська, російська, англійська. 
 
Форми участі в конференції: 

 Доповідь та публікація в збірнику праць конференції 

 Доповідь та публікація в університетському журналі 
“Актуальні питання сучасної медицини” 

 

Організаційні внески 
 

 

 

Форма участі  Вартість 

Активна участь 1 Доповідь та публікація в 
 збірнику праць конференції 

400 грн. 

Активна участь 2 Доповідь та публікація в  
університетському журналі 
“Акутальні питання сучасної 
медицини” 

400 грн. 

 

 

Додаткові витрати Вартість 

Бакнет 400 грн. 

Екскурсія містом (автобусом) 250 грн. 

Екскурсія містом (пішки) 40 грн. 

Розміщення та проживання за власний рахунок 



Пакет учасника  

 

 

Активна участь 1 Активна участь 2 

Публікація в збірнику праць 
конференції 

Публікація в університетському 
журналі 

Усна доповідь Усна доповідь 

Комплект учасника: сертифікат, 
папка, блокнот,бейдж 

Комплект учасника: сертифікат, 
папка, блокнот,бейдж 

Кава-брейки Кава-брейки 

Умови участі 
1.Молоді вчені, аспіранти, докторанти та фахівці повинні прой-
ти реєстрацію до 7.03.2017 року за допомогою електронного ли-
ста, надісланого на пошту  
medstudscience@karazin.ua (для публікації в збірнику праць 
конференції) або на пошту kvsomova@gmail.com (для 
публікації в університетському журналі “Актуальні питання 
сучасної медицини”). 
1.Електронний лист включає: тези/стаття, анкета учасника, 
реєстраційна карта учасника, скановані ксерокопії квитанцій, 
сканований експертний висновок; скановане направлення. 
2.Для молодих вчених, аспірантів, докторантів та фахівців пе-
редбачається публікація тез або статей згідно правил оформлен-
ня. 
3.Усі роботи будуть розміщені в збірнику праць конференції, 
на цифровому носії та включені до пакету учасника. 
4.При бажанні опублікувати роботу в університетському жур-
налі “Актуальні питання сучасної медицини”, просимо попе-
редньо звернутися за поштовою адресою kvsomova@gmail.com 
для уточнення умов та термінів (правила оформлення робіт вка-
зані далі). 
5.Допускається лише одна усна доповідь протягом проведення 
конференції. Регламент усної доповіді: виступ – 10 хв., обгово-
рення – 3 хв. 
6.Після проведення конференції електронні версії збірника та 
журнала будуть розміщені на сайті Наукового товариства медич-
ного факультету. 



Електронна реєстрація 
 
Молоді вчені, аспіранти, докторанти та фахівці повинні пройти 
реєстрацію до 7.03.2017 року за допомогою електронного листа, 
надісланого на пошту medstudscience@karazin.ua (для 
публікації в збірнику праць конференції) або на пошту  
kvsomova@gmail.com (для публікації в університетському жур-
налі “Актуальні питання сучасної медицини”). 
 

Електронний лист включає: 
 
1) Тези та / або статті в електронному вигляді. Електронний 
документ (файл) на кожну публікацію окремий. Файл складається 
з однієї або двох прізвищ авторів (наприклад, «Іванов», 
«Петров_Шевченко» кирилицею); 
2) Реєстраційна карта учасника (додаток 1); 
3) Скановані ксерокопії квитанцій (платіж за публікацію нау-
кової праці або декількох). 
4) Сканований експертний висновок; 
5) Скановане направлення; 

 
 

Реквізити для переведення оплати: 

 

 

Отримувач медичний факультет ХНУ 

Код МФО 351533 

Р/рахунок 26055052320951 

Призначення платежу Орг.внесок, екскурсія, банкет 



Оформлення роботи 
 

 

 

Вимоги до оформлення статті  
в збірнику матеріалів конференції 

Приймаються усі роботи, правила оформлення роботи по-
легшені 

Зразок: УДК Ініціали і прізвища авторів 
Повна назва установи 
Назва роботи (великими літерами) 
Назва статті й резюме  
українською, російською та англійською (структуровані: мета 
дослідження; матеріали та методи; результати дослідження та їх 
обговорення; висновки) мовами (250–300 слів). 
Ключові слова українською, російською та англійською мовами 
(до 8 слів). 
1. До друку приймаються тези доповідей, написані державною 
(або англійською) мовами, підписані авторами. Матеріали по-
винні мати рекомендацію до друку з підписом керівника устано-
ви.   
2. Обсяг публікації – 3-5 сторінок. Текст тез подається в елек-
тронній версії, в редакторі Word, шрифтом 14 пт через 1,5 інтер-
вали (28-30 рядків на сторінці) (загалом до 1800 знаків з 
пробілами на сторінці).  
Параметри сторінки — формат В5 (176 мм×250 мм). Поля: верх-
нє – 2,5 cм, нижнє – 2,7 cм, ліве – 2,5 cм, праве – 1,5 cм. 
3. Структура тез: УДК, назва роботи великими літерами, прізви-
ще та ініціали авторів, повна назва установи, текст.  
4. При підготовці тез коротко викласти постановку проблеми та 
її зв’язок з важливими науковими чи практичними завданнями, 
сформулювати мету; навести методики дослідження; викласти 
основний матеріал, вказати висновки і перспективи.  
 
Авторська довідка: пропустивши кілька інтервалів, вказати 
прізвище, ім'я, по-батькові, посаду, науковий ступінь чи вчене 
звання автора, його поштову адресу, мобільний телефон. 
 



 

 

Вимоги до оформлення статті  
в  університетському журналі 

Приймаються тільки ті  роботи, що відповідають нижче за-
значеним правилам та будуть перевірені організаційним 
комітетом. 

Робочі мови конференції: англійська, українська, російська. 
Згідно з вимогами ВАК України оригінальна стаття у фаховому 
виданні має складатися з таких розділів: 
• постановка проблеми; 
• актуальність дослідження; 
• зв'язок авторського доробку із важливими науковими та прак-
тичними завданнями; 
• аналіз останніх досліджень і публікацій; 
• виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, 
котрим присвячується означена стаття; 
• новизна; 
• методологічне або загальнонаукове значення; 
• викладення основного матеріалу; 
• головні висновки; 
• перспективи використання результатів дослідження 
Вимоги до оформлення статті: 
Надсилаються примірник рукопису статті українською, 
англійською та російською мовами загальним обсягом до 10 
сторінок (у тому числі список літератури, таблиці (не більше 4), 
рисунки (не більше 4)), надруковані на білому папері формату 
А4 (210 мм×297 мм), відповідний файл у текстовому редакторі 
Word for Windows 6.0, 7.0 та експертне заключення про мож-
ливість відкритого опублікування. Текст статті повинен містити 
ключові слова, а також анотації українською, англійською та 
російською мовами (від 50 до 100 слів) з перекладами прізвищ 
авторів та назви статті. Бажано, щоб назва статті була короткою 
та відображала її зміст. Одиниці фізичних величин, які викори-
стовуються у публікації, повинні відповідати системі СІ. У кінці 
рукопису вказуються повна назва організації, в якій виконана 
робота, та дата відправлення в редакцію. Один із рукописів 
підписується авторами. На окремому аркуші надається інфор-
мація про авторів (прізвище та ім’я, повна назва організації, по-
сада, вчений ступінь і звання, поштова адреса, телефон, е-mail). 
 



 Комп’ютерний варіант рукопису повинен задовольняти таким ви-
могам. 
 Стаття оформляється у текстовому редакторі Word for Windows 
6.0, 7.0 (шрифт Times New Roman Cyr, 11 pt, через один інтервал). 
Параметри сторінки — формат В5 (176 мм×250 мм). Поля: верхнє – 
2,5 cм, нижнє – 2,7 cм, ліве – 2,5 cм, праве – 1,5 cм. Сторінки не нуме-
руються. 
 Текст оформляється у такому порядку: 
1. Індекс УДК, без абзацного відступу, вирівняно по лівому краю 
(Arial Cyr, 11 pt, bold). Далі до назви статті пропускається стрічка. 
2. Назва статті, без абзацного відступу, вирівняна по лівому краю, ін-
тервал між стрічками одинарний, малі літери (Arial Cyr, 13 pt, bold). 
Далі — три порожні стрічки. 
3. Імена та прізвища авторів, без абзацного відступу, вирівняно по 
лівому краю, інтер¬вал між стрічками одинарний, малі літери (Arial 
Cyr, 11 pt). 
4. Вчений ступінь і звання, місце праці, поштова адреса, е-mail. Без 
абзацного відступу, вирівняно по ширині тексту, інтервал між стрічка-
ми одинарний, малі літери (Times New Roman Cyr, 8 pt). 
5. Анотація мовою статті (без слова анотація, без абзацного відступу, 
відступ зліва 1 см, відступ зверху та знизу абзацу 12 pt, вирівняно по 
ширині тексту, інтервал між стрічками одинарний, Times New Roman 
Cyr, 9 pt, курсив). 
6. Ключові слова (розпочинається словосполученням «Ключові сло-
ва:», без абзацного відступу, відступ зліва 1 см, вирівняно по ширині 
тексту, інтервал між стрічками одинарний, Times New Roman Cyr, 11 
pt, курсив). Далі — одна порожня стрічка. 
7. Основний текст статті друкується через один інтервал з абзацним 
відступом 1 см (Times New Roman Cyr, 11 pt). Текст вирівнюється по 
ширині. 
7.1. Стаття починається зі вступу. Слово “Вступ” друкується без нуме-
рації, без абзацного відступу, жирними літерами. Після нього в цьому 
ж рядку викладається текст вступу, який повинен відповідати вимо-
гам ВАК України до фахових публікацій. 
7.2. Назви розділів нумеруються арабськими цифрами починаючи від 
«1», з нової стрічки, без абзацного відступу, жирними літерами, 
відступ зверху абзацу — 12 pt, відступ знизу абзацу — 6 pt . Основ-
ний текст розділу починається знової стрічки. 
7.3. Назви підрозділів — з подвійною нумерацією (перша цифра — 
номер розділу, друга — підрозділу), з нової стрічки без абзацного 
відступу, відступ зверху абзацу — 6 pt. Назва підрозділу виділена 
жирними літерами. У цій же ж стрічці далі подається текст 
підрозділу. 
7.4. Формули даються в окремому рядку з відступом зліва 1 см, 



 нумеруються послідовно арабськими цифрами в круглих дужках з 
правої сторони сторінки з вирівнюванням по правому краю. Додаткові 
відступи перед і після формул не робляться. 
Для набору формул використовувати вбудований у Word for Windows 
редактор формул Equation 3.0, налаштований наступним чином: 
Text – Times New Roman Cyr, 11 pt; Function – Times New Roman Cyr, 
11 pt; Variable – Times New Roman Cyr, Italic 11 pt;L.C.Greek – Symbol, 
11 pt; U.C.Greek – Symbol, 11 pt; Symbol – Symbol, 11 pt; Matrix/Vector 
– Times New Roman Cyr, bold, 11 pt; Numbers – Times New Roman Cyr, 
11 pt. Розміри: Full – 11 pt; Subscript/Superscript – 70%; Sub- Subscript/
Superscript – 50%; Symbol – 150%; Sub-Symbol – 100%. 
7.5. Таблиці та ілюстрації нумеруються послідовно арабськими циф-
рами. Підписи до рисунків, назви та текст таблиць даються шрифтом 
Times New Roman Cyr, 9 pt. Слово “Таблиця ...” — в окремому рядку 
справа. З нового рядка вказується назва таблиці. Примітки до таблиці 
даються тільки в тексті. Не доцільно використовувати вертикальні 
надписи у колонках. Ілюстрації підписуються знизу. Підписи до таб-
лиць та ілюстрацій центруються. 
Рисунки та фотографії (чорно-білі, з градаціями сірого кольору) 
«вмонтовуються» в основний текст статті і даються додатково у ви-
гляді окремих файлів в одному з таких форматів: TIFF, PCX, JPG, 
BMP, CDR. 
7.6. Стаття закінчується висновками. Слово “Висновки” друкується 
без нумерації, без абзацного відступу, жирними літерами. Після нього 
в цьому ж рядку викладається текст висновків, який повинен відпо-
ві¬дати вимогам ВАК України до фахових публікацій. 
8. Перелік цитованої літератури укладається за порядком посилання у 
тексті (Times New Roman Cyr, 10 pt). Слово“Література” набирається 
в окремій стрічці і виділяється жирним шрифтом. Між текстом статті 
та переліком цитованої літератури відступ зверху абзацу — 12 pt. 
9. Переклад назви статті (Arial Cyr, 12 pt, bold), прізвищ та імен авто-
рів (Arial Cyr, 10 pt), а також анотації (Times New RomanCyr, 9 pt) дво-
ма іншими мовами (наприклад, російською та англійською, якщо 
стаття написана українською). 
10. У кінці статті вказується дата її надсилання у редакцію збірника.  
 
Зразок: УДК Ініціали і прізвища авторів 
Повна назва установи 
Назва роботи (великими літерами) 
Назва статті й резюме  
українською, російською та англійською (структуровані: мета дослі-
дження; матеріали та методи; результати дослідження та їх  



 обговорення; висновки) мовами (250–300 слів). 
Ключові слова українською, російською та англійською мовами (до 8 
слів). Вступ. (Постановка проблеми в загальному вигляді, її зв’язок із 
важливими науковими чи практичними завданнями, аналіз останніх 
опублікованих досліджень, у яких започатковано розв’язання даної 
проблеми, виділення невирішеної частини загальної проблеми, якій 
присвячена означена робота.) Мета дослідження Матеріали та методи. 
(Викладення об’єкта дослідження і методик, опис яких повинен бути 
достатнім для розуміння їх доцільності й можливості відтворення. У 
разі проведення експериментальних досліджень слід вказувати вид, 
стать, кількість тварин, методи анестезії при маніпуляціях, пов’язаних 
із завданням тваринам болю, метод евтаназії. Обов’язковим є зазна-
чення методик статистичного аналізу з обґрунтуванням вибору кри-
теріїв достовірності оцінок.) Результати дослідження та їх обговорен-
ня. (Викладення основного фактичного матеріалу, повне обґрунтуван-
ня отриманих наукових результатів, висловлення власного судження 
щодо одержаних результатів, порівняння його з тлумаченням подіб-
них даних, наведених іншими авторами.) Висновки. Перспективи по-
дальших досліджень. (Подання бачення автора перспективності по-
дальших шляхів розв’язання проблеми, висвітленої у роботі.) Список 
літератури (друкування в порядку згадування джерел у квадратних 
дужках) формується двома блоками: традиційним та додатковим для 
закордонних баз даних (references) у разі наявності україно- і російсь-
комовних джерел.  
Вимоги до оформлення списку джерел у розділі Список літератури • 
Джерела оформляються згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006.  
• Відсоткове співвідношення самоцитування – не більше 30 %, тобто 
якщо Ви використали 10 посилань, то з них Ваших робіт може бути 
не більше 3. Вимоги до оформлення додаткового списку літератури 
(REFERENCES) 
• Якщо наукова праця написана мовою, що використовує кириличний 
алфавіт, то її бібліографічний опис необхідно транслітерувати латин-
ськими літерами. Після назви праці латинськими літерами потрібно 
зазначити її переклад англійською мовою у квадратних дужках. 
Список літератури подається в APA Style (розроблений «Manual of the 
American Psychological Association», 6th ed. (Washington, DC: APA, 
2010)). Дивитися посилання он-лайн: http://www.citationmachine.net/
apa/cite-a-book; http://www.bibme.org/apa/book-citation/manual. • Транс-
літерація прізвищ авторів, залежно від мови оригіналу джерела, вико-
нується відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 27 
січня 2010 року № 55 «Про впорядкування транслітерації українсько-
го алфавіту латиницею» (для української мови) або вимог системи 
BGN/HCGN (для російської мови). 
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Організатори міжнародної наукової конференції «Актуальні пи-

тання сучасної медицини» мають на меті зробити все можливе, 

аби усі учасники конференції мали змогу не тільки обмінятися 

своїми науковими надбаннями, а й з задоволенням провести час в 

Першій столиці, одному із найбільших міст України – Харкові.  

 

З повагою, 

Наукове товариство медичного факультету 

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна 

 

 

     



 

 Харківський національний університет – один із найстаріших 
університетів Східної Європи. Заснований у листопаді 1804 року з 
ініціативи видатного просвітителя В.Н. Каразіна, згідно із грамо-
тою Олександра І. Харківський університет – єдиний в Україні, де 
навчалися і працювали три лауреати Нобелівської премії – біолог 
І.І. Мечников, економіст С.А. Кузнець, фізик Л.Д. Ландау. 

У рейтингу кафедри ЮНЕСКО «Топ-200 Україна» за результатами 
2013 року університет посів третє місце серед усіх українських ви-
щих навчальних закладів. За даними найбільшої у світі наукомет-
ричної системи Scopus, університет є третім серед наукових і нав-
чальних закладів України за кількістю статей, опублікованих у 
провідних міжнародних наукових виданнях. 

 При відкритті Імператорського Харківського Університету, яке 
відбулося 17 січня 1805 року, серед перших чотирьох його відді-
лень було й відділення лікарських і медичних наук. У складі Уніве-
рситету медичний факультет проіснував до 1920 року. У 1920 році 
в результаті реформи вищої освіти було закрито усі університети, а 
на їх місці виникло багато роздрібнених фахових закладів вищої 
освіти. Відтоді не стало й університетського медичного факульте-
ту. В 1934 році Університет відновився, але вже без медичного фа-
культету. 

 Лише зі здобуттям Україною незалежності та її демократичним 
відродженням стало можливим відновлення визнаної цивілізова-
ним світом класичної університетської медичної освіти. 20 листо-
пада 1992 року Міністерство освіти України наказом за № 185 до-
ручило Університету відновити підготовку фахівців з медицини, 
яка почалася з квітня 1993 року. 



 

      Кафедра хірургічних хвороб, оперативної хірургії та топо-
графічної анатомії медичного факульт ет у Харківського націо-
нального університету імені В. Н. Каразіна була заснована 1 
лютого 2012 року з метою посилення фахової підготовки спеці-
алістів за спеціальністю «Лікувальна справа» та оптимального 
використання потенціалу медичного факультету, як базовий уч-
бовий підрозділ з хірургії для іноземних студентів. 

     Кафедру очолював з моменту заснування до 2016 року Ігор 
Вікторович Белозьоров, доктор медичних наук, професор, за-
ступник головного лікаря з медичної роботи ДУ «Інститут за-
гальної та невідкладної хірургії імені В. Т. Зайцева НАМН 
України». З 2016 року до теперішнього часу очолює кафедру 
кандидат медичних наук, доцент Олександр Миколайович 
Кудревич. 

 У 2015 році на кафедрі була відкрита офтальмологічна ла-
бораторія, яка оснащена сучасним обладнанням. На кожному 
занятті з офтальмології студенти засвоюють професійно-
орієнтовані практичні навики, необхідні для обстеження паціє-
нта з захворюваннями очей.  

      Співробітники кафедри приймають участь у фахових між-
народних та міжрегіональних конференціях, симпозіумах, кон-
гресах, з’їздах, що проводяться в Україні, країнах СНД і за кор-
доном. Колектив кафедри продовжує активну і плідну діяль-
ність, спрямовану на вдосконалення та оптимізацію навчально-
го процесу, підготовку молодих фахівців, розвиток вітчизняної 
хірургії, розробку та впровадження наукових досягнень у прак-
тику охорони здоров’я. 



  
Історія кафедри психіатрії, наркології, неврології та медичної пси-
хології на медичному факульт ет і Харківського національного 
університету імені В. Н. Каразіна починається фактично з моменту 
заснування вищого навчального закладу. Згадуючи історію розвит-
ку психіатрії необхідно підкреслити, що вперше в Росії професор 
кафедри хірургії Харківського імператорського університету П. О. 
Бутковський з 1834 року вводить читання самостійного курсу 
психіатрії; в тому ж році ним було видано перший в Росії підруч-
ник психіатрії «Душевные болезни». Викладання психіатрії в 
Харківському імператорському університеті проводилося відоми-
ми у всьому світі професорами: Ф. К. Альбрехтом, К. А. Демонсі, 
В. Г. Лашкевичем, Я. С. Крем’янським та іншими. Перша само-
стійна кафедра психіатрії та неврології на Україні була створена в 
1877 році на базі самостійного курсу психіатрії також в Харківсь-
кому імператорському університеті, яку очолив професор П. І. Ко-
валевський; ним підготовлено багато талановитих психіатрів із 
світовим ім’ям: М. П. Попов, Н. І. Мухін, К. І. Платонов та інші. 
Після П. І Ковалевського кафедру очолював Н. І. Мухін, а з 1894 
року до Жовтневої революції – Я. А. Анфімов. 

 Сьогоднішній згуртовані колективи кафедр представлені як 
досвідченими викладачами, так і талановитою молоддю – з        
оптимізмом дивяться у майбутнє, сповнені творчих планів і        

готові виконати складні завдання в освітній та науковій галузях. 



 

 
Наші партнери 

      МЕДІПОЛ Мега - сучасний медичний центр з новітнім об-
ладнанням та висококласними спеціалістамі. Больнічний ком-
плекс МЕДІПОЛ Мега, утворений в результаті злиття універси-
тету МЕДІПОЛ і університетської лікарні, сьогодні є кращим з 
охорони здоров'я центрів у країні і в майбутньому обіцяє стати 
одним з найважливіших медичних центрів у Європі . МЕ-
ДІПОЛ Мега включає в свою структуру чотири лікарні: загаль-
ну, онкологічну, лікарню серцево-судинної хірургії і стоматоло-
гічну, а за кількістю відділень перевершує всі оздоровчі центри 
у своїй країні. У загальній системі турецького охорони здоров'я 
МЕДІПОЛ Мега відіграє найважливішу роль, оскільки його ін-
вестиції величезні і становлять близько 150 000 000 доларів на 
рік. 

      Лікарняний комплекс МЕДІПОЛ Мега обладнаний 470 ліж-
ко-місцями, 133 блоками реанімації (загальна: 32, коронарна: 
22, отолорінгологія: 26, реанімація пологового відділення: 53), 



 

 




