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Програма та запрошення  

на  науково-практичну 

конференцію 

«Фактори ризику 

розвитку хвороб у 

молодому віці» 
7 квітня 2017 р., м. Харків 

Колектив кафедри загальної 

практики-сімейної медицини має 

честь запросити Вас взяти участь у                         

студентській науково-практичній 

конференції «Фактори ризику 

розвитку хвороб у молодому віці», 

яка відбудеться 7 квітня 2017 року на 

базі Харківсьского національного 

університету імені В. Н. Каразіна.  

Ми будемо раді вітати Вас на 

медичному факультеті. 

 

 

 

 

Програма конференції включає такі 

питання: 

1. Фактори ризику та негативні фактори, 

що впливають на здоров'я молоді. 
2. Шкідливі звички, їх наслідки та вплив 

на здоров'я. 

3. Формування здорового способу життя. 

 

Регламент роботи конференції 

7 квітня 2017 року 
Початок 10.00  ауд. 678 

Відкриття конференції 

Привітання учасників конференції: 

Є.Я. Ніколенко, професор, завідувач 

кафедри загальної практики-сімейної 

медицини медичного факультету ХНУ 

імені В. Н. Каразіна 

 

1. Паління табака як медична 

проблема. 
Кутовий Михайло,  

Факультет геології, географії, рекреації і 

туризму, 3 курс, гр. ГЦ-32. 

2. Пасивне куріння. 
Бондаренко Богдан, 

Факультет геології, географії, рекреації і 

туризму, 3 курс, гр. ГГ-31. 

3. Всесвітня організація охорони 

здоров'я: ризики для здоров'я молодих 

людей. 

Спренне Віра,  

Факультет геології, географії, рекреації і 

туризму, 3 курс, гр. ГГ-31. 
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4. Роль стресу у виникненні 

захворювань. 

Самойлов Олександр, 

Факультет геології географії, рекреації і 

туризму, 3 курс, гр. ГГ-31. 

 

 

 

5. Зупинимо туберкульоз в Україні. 

Добровольська Ірина, 

Факультет геології, географії, рекреації і 

туризму, 3 курс, гр. ГГ-31. 

6. Проблема молоді: здоров'я, 

навчання, сім'я. 

Ясінський Роман, 

Факультет геології, географії, рекреації і 

туризму, 3 курс, гр. ГГ-31. 

7. Голодування як фактор ризику  

розвитку захворювань.  

Марющенко Карина, 

Факультет геології, географії, рекреації і 

туризму, 3 курс, гр. ГГ-31. 

8. Слабоалкогольні напої як фактор 

ризику в молодіжному сегменті. 

Боєва Дар'я,  

Факультет геології, географії, рекреації і 

туризму, 3 курс, гр. ГГ-31. 

9. Наркотична залежність як фактор 

ризику психоневрологічних 

захворювань. 

Корольова Інна, 

Факультет геології, географії, рекреації і 

туризму, 3 курс, гр. ГГ-31. 

10. Ранні аборти та репродуктивне 

здоров'я. 

Гапонова Анна, 

Факультет геології, географії, 

рекреації і туризму, 3 курс, гр. ГГ-31. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


