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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: 1 березня 2017 року. 
 
Офіційні мови конференції:  
українська, російська, англійська. 
 
Форми участі в конференції: 
Активна участь (публікація тез та усна доповідь)  
Вільний слухач (без публікації та доповіді)  

 

Форма участі Вартість 

Активна участь 
(Публікація тез та усна доповідь) 

безкоштовно 

Вільний слухач безкоштовно 

Організаційні внески 

Пакет учасника  

 

 

Активна участь Вільний слухач 

Публікація роботи Доступ до усіх секцій 

Усна доповідь Доступ до майстер-класів 

Комплект учасника: сертифікат, 
папка, блокнот,бейдж 

Комплект учасника: сертифікат, 
папка, блокнот, бейдж 

Доступ до майстер-класів Кава-брейки 

Кава-брейки  



Умови участі 
 

· Всі бажаючі взяти участь у конференції повинні пройти 
реєстрацію до 1.03.2017  на сайті 
medstudscience.zzz.com.ua. 

 
· Авторами и соавторами робіт (учасниками конференції) 
можуть бути студенти, молоді вчені та спеціалісти 
(включно). 

 
· Для студентів передбачається публікація тез згідно правил 
оформлення. 

 
· Допускається лише одна усна доповідь протягом прове-
дення конференції. Регламент усної доповіді: виступ – 7 
хв., обговорення – 3 хв. 

 
· Для студентів передбачена тільки ЕЛЕКТРОННА версія 
збірника на цифровому носії. 

 
· Після проведення конференції електронна версія збірника 
буде розміщена на сайті Наукового товариства медичного 
факультету. 



Оформлення тез 
 

· Матеріал, пропонований для публікації, повинен бути оригіналь-
ним, неопублікованим раніше в інших друкованих виданнях. 

· Тези пишуться в текстовому редакторі Word, назва файлу має 
відповідати прізвищу першого автора українською мовою. 

· Параметри тексту задаються відповідними функціями редактора: 
 
• тип файлу статті − (.doc); 
• шрифт − Times New Roman; 
• розмір шрифту (кегль) − 14; 
• міжрядковий інтервал – 1,5; 
• вирівнювання тексту − по ширині. 
• забороняється використання: автоматичного перенесення, аб-
заців, виділення тексту курсивом, полукурсивом або що. 
· Обсяг –  1-3 сторінки формату А4. 
· Текст тез повинен відображати актуальність теми, задачі, мету 

роботи, матеріали та методи її виконання, отримані результати, 
висновки. 

· Усі скорочення (за винятком загальноприйнятих одиниць виміру) 
можуть бути використані лише після згадування повного терміну. 

· Формат зображень, малюнків – JPG,JPEG. 
· Тези можуть містити таблиці, якщо вони не займають більше од-

нієї сторінки тез. 
·  Заголовок оформлюється в такий спосіб: 
назва роботи; 
прізвище(а), ініціали автора(ів); 
повна назва установи, закладу, організації, на якій виконано робо-
ту, місто, країна; 
прізвище(а), ініціали наукового(их) керівника(ів) зі ступенем/
званням; 
Приклад: 

Іванов І.І. 
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна 

Медичний факультет, Харків, Україна 
Науковий керівник: Петров П.П., д.мед.н., професор, завідувач    

кафедрою хірургії 



 

Контактна інформація 
 
 

 
 

Веб-сайт конференції 
 
 
Уся поточна інформація щодо проведення конференції, умови 
участі та правила оформлення тез, а також реєстрація учасників 
знаходиться на офіційному веб-сайті конферен-
ції: medstudscience.zzz.com.ua. 
 
Організатори міжнародної наукової конференції «Актуальні питан-
ня 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 

Секретар оргкомітету Деліч Олена Бахрудінівна 
 
+380964886408 
medstudscience@karazin.ua 

Перший заступник Стоказ Єкатерина Максимівна 
 
+380951767751 
katherinkastokaz@gmail.com 

Другий заступник Савво Володимир Володимиро-
вич 
 
+380501631917 

https://vk.com/write?email=medstudscience@karazin.ua
https://vk.com/write?email=katherinkastokaz@gmail.com


    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 результа-
тами 2013 року університет посів третє місце серед усіх українсь-
ких вищих навчальних закладів. За даними найбільшої у світі 
наукометричної системи Scopus, університет є третім серед науко-
вих і навчальних закладів України за кількістю статей, опублікова-
них у провідних міжнародних наукових виданнях. 

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

 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 
доручило Університету відновити підготовку фахівців з медицини, 
яка почалася з квітня 1993 року. 



 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 люто-
го 2012 року з метою посилення фахової підготовки спеціалістів за 
спеціальністю «Лікувальна справа» та оптимального використання 
потенціалу медичного факультету, як базовий учбовий підрозділ з 
хірургії для іноземних студентів. 

 Кафедру очолював з моменту заснування до 2016 року Ігор 
Вікторович Белозьоров, доктор медичних наук, професор, заступ-
ник головного лікаря з медичної роботи ДУ «Інститут загальної 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 лабора-
торія, яка оснащена сучасним обладнанням. На кожному занятті з 
офтальмології студенти засвоюють професійно-орієнтовані прак-
тичні навики, необхідні для обстеження пацієнта з захворювання-
ми очей. 

 Співробітники кафедри приймають участь у фахових 
міжнародних та міжрегіональних конференціях, симпозіумах, кон-
гресах, з’їздах, що проводяться в Україні, країнах СНД і за кордо-
ном.Колектив кафедри продовжує активну і плідну діяльність, 
спрямовану на вдосконалення та оптимізацію навчального про-
цесу, підготовку молодих фахівців, розвиток вітчизняної хірургії, 
розробку та впровадження наукових досягнень у практику охорони 
здоров’я. 

 



 Історія кафедри психіатрії, наркології, неврології та медичної 
психології 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 облад-
нанням та висококласними спеціалістамі. Больнічний комплекс 
МЕДІПОЛ Мега, утворений в результаті злиття університету 
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 . МЕДІПОЛ Мега 
включає в свою структуру чотири лікарні: загальну, онкологічну, 
лікарню серцево-судинної хірургії і стоматологічну, а за кількістю 
відділень перевершує всі оздоровчі центри у своїй країні. У загаль-
ній системі турецького охорони здоров'я МЕДІПОЛ Мега відіграє 
найважливішу роль, оскільки його інвестиції величезні і станов-
лять близько 150 000 000 доларів на рік. 

 Лікарняний комплекс МЕДІПОЛ Мега обладнаний 470 ліжко-
місцями, 133 блоками реанімації (загальна: 32, коронарна: 22, ото-
лорінгологія: 26, реанімація пологового відділення: 53), він надає 
послуги в 246 полікліннік, робота яких орієнтована, насамперед, 
на пацієнта, а також має інфраструктуру і технологію, обладнану 
інтелектуальними системами і дозволяє одночасно проводити опе-
рації в 25 операційних.  
 
 



 
 




