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26 травня 2017 року відбудеться перша в історії відродженого у 

стінах Каразінського університету медичного факультету студентська 

науково-практична конференція з мікробіології «Перспективи та 

сучасні тенденції розвитку клінічної вірусології». 

Конференція проводиться вперше, але, сподіваємось, стане 

традиційною та щорічною подією на медичному факультеті Харківського 

національного університету імені В. Н. Каразіна та сприятиме 

популяризації дисципліни «Мікробіологія, вірусологія та імунологія» серед 

студентів та поглибленому її вивченню. Організатором конференції є 

кафедра загальної та клінічної імунології та алергології медичного 

факультету; модератори конференції – викладачі мікробіології, 

вірусології та імунології: к. біол. н., доц. С. Г. Маланчук (для студентів 

англомовної форми навчання) та к. мед. н., доц. О. П. Козлов (для 

студентів україномовної форми навчання).   

На конференції будуть представлені доповіді студентів, присвячені 

найгострішим та найактуальнішим питанням у сучасній вірусології. В 

ході підготовки студенти отримають поглиблені знання за темою доповіді 

та розвинуть майстерність підготовки постерної доповіді.  

Конференцію буде проведено у два етапи. На першому етапі буде 

проведено дистанційну оцінку членами журі (список членів журі 

дистанційного етапу конференції додається) постерних доповідей за 

певними критеріями (схема оцінювання додається). Всі постерні доповіді 

буде розміщено у електронному репозиторії Каразінського університету. 

За результатами голосування членів журі будуть відібрані кращі 15 

постерних доповідей, які будуть заслухані в ході другого етапу 

конференції. Кращі доповідачі та автори постерних доповідей будуть 

нагороджені дипломами та сертифікатами.  

Відкриють другий етап конференції вітальними словами декан 

медичного факультету, д. мед. н., проф. І. В. Белозьоров та завідувач 

кафедри загальної та клінічної імунології та алергології, директор ДУ 

«Інститут мікробіології та імунології імені І. І. Мечникова НАНМ України», 

д. мед. н., проф. М. М. Попов.  

Другий етап конференції буде проведено 26 травня 2017 року о 

15.15 в ауд. 580 Північного корпусу Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна. Робочі мови конференції – 

українська, англійська, російська.  

 

Запрошуємо до участі студентів всіх курсів медичного 

факультету! 

 



Участь у конференції 

До участі у І студентській науково-практичній конференції 

«Перспективи та сучасні тенденції розвитку клінічної вірусології» 

запрошуються студенти усіх курсів медичного факультету Харківського 

національного університету імені В. Н. Каразіна.  

Для участі у першому етапі конференції (дистанційна оцінка 

постерних доповідей) учасників конференції просимо надіслати до 20 

травня 2017 року включно постерні доповіді у форматі .ppt або .pptx 

(файл Microsoft Office Power Point) на обрані теми, що стосуються клінічної 

вірусології, на електронні поштові скриньки модераторів конференції 

(англомовні постерні доповіді – к. біол. н., доц. С. Г. Маланчук, 

s.malanchuk@karazin.ua; російсько- та україномовні постерні доповіді – 

к. мед. н., доц. О. П. Козлов, kozlov@karazin.ua).   

Рекомендований об’єм постерної доповіді – 15-25 слайдів. Мови 

постерних доповідей – українська, англійська, російська. На першому 

слайді доповіді обов’язково вказується П.І.Б. доповідача (повністю) та 

академічна група. 

Результати дистанційної оцінки постерних доповідей учасників 

конференції будуть оприлюднені 22 травня 2017 року у розділі «Новини» 

офіційного веб-сайту медичного факультету (http://medicine.karazin.ua). 

Автори 15 кращих за результатами ранжування постерних доповідей 

будуть запрошені до участі у другому етапі конференції, який відбудеться 

26 травня 2017 року о 15.15 у ауд. 580 Північного корпусу 

Каразінського університету. 

Регламентний час на доповідь під час другого етапу конференції 

– 10 хвилин. Мови доповідей – українська, англійська, російська.    

 

 

 

Члени журі першого та другого етапів конференції «Перспективи 

та сучасні тенденції розвитку клінічної вірусології»: 

• д. мед. н., проф. М. М. Попов; 

• к. мед. н., доц. Т. І. Лядова; 

• к. мед. н., доц. О. В. Волобуєва; 

• к. мед. н., доц. О. В. Гололобова; 

• к. біол. н., доц. С. Г. Маланчук; 

• к. мед. н., доц. О. П. Козлов 
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Критерії дистанційного оцінювання постерних доповідей під час 

першого етапу конференції: 

⇨ Повнота висвітлення проблемного питання (0-10 балів) 

⇨ Актуальність наведених даних (0-10 балів) 

⇨ Структурованість матеріалу (0-10 балів) 

⇨ Використання схем, малюнків, діаграм, відеоматеріалів тощо (0-10 

балів) 

⇨ Якість оформлення постерної доповіді (0-10 балів) 

 

Максимальна оцінка – 50 балів. Оцінка проводиться одночасно та 

незалежно всіма членами журі, після чого для кожного учасника 

дистанційного етапу конференції розраховується підсумковий середній 

показник, за значенням якого проводиться ранжування учасників 

конференції. Кращі 15 постерних доповідей за результатами 

ранжування відбираються до другого етапу конференції 

 

 

 

Критерії оцінювання доповідей під час другого етапу 

конференції: 

⇨ Повнота висвітлення проблемного питання (0-10 балів) 

⇨ Актуальність наведених даних (0-10 балів) 

⇨ Структурованість матеріалу (0-10 балів) 

⇨ Використання схем, малюнків, діаграм, відеоматеріалів тощо (0-10 

балів) 

⇨ Якість оформлення постерної доповіді (0-10 балів) 

⇨ Якість усної доповіді (0-10 балів) 

⇨ Рівень володіння матеріалом за даними відповідей на питання членів 

журі (0-10 балів) 

 

Максимальна оцінка – 70 балів. Оцінка проводиться одночасно та 

незалежно членами журі, після чого проводиться підрахунок 

підсумкового середнього балу для кожного з доповідачей. За 

результатами ранжування учасників по середньому балу визначаються 

призери конференції. 

 
 
 
 
 
 


