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ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

МЕДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ  

ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ   

ІМЕНІ В. Н. КАРАЗІНА запрошує вас 

у грудні 2022 року взяти участь у  

XІХ міжнародній науковій конференції студентів, 

молодих науковців та фахівців  

«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СУЧАСНОЇ МЕДИЦИНИ» 

Програма конференції включає в себе розгляд 

актуальних питань і проблемних тематик в 

медицині за основними напрямами: 

Внутрішня медицина та клінічні випадки 

Хірургія 

Педіатрія 

Акушерство та гінекологія 

Психіатрія, наркологія та медична психологія 

Інфекційні хвороби, імунологія та алергологія 

Неврологія та нейрохірургія 

Нормальна морфологія, фізіологія, біохімія, 

фармакологія 

Клінічна патологія 

Гігієна та соціальна медицина 

Сімейна медицина, профілактична медицина, 

здоровий спосіб життя 

Медична генетика 

Історія медицини 



Офіційні мови конференції: 
українська, англійська. 
 
Форми участі в конференції: 

 публікація тез та усна доповідь 
(один автор може виступити з усною 
доповіддю не більше ніж в 2 секціях); 

 тільки публікація тез; 
вільний слухач. 

 
 

Участь у конференції безкоштовна! 
 
Дедлайн подачі матеріалів:  
30 листопада 2022 року.  
 

 

 



УМОВИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ:  
 

1. Всі бажаючі взяти участь у конференції повинні 

зареєструвати свою роботу до 30 листопада 2022 року 

на сайті медичного факультету: medicine.karazin.ua 

 

Просимо Вас обрати реєстраційну форму тією ж мовою, 

якою написана Вами робота (мова реєстраційної форми 

залежить від  

мови сторінки сайту у верхньому правому куті). 

 

! Обов’язковою умовою реєстрації є прикріплення 

скану роботи за підписом Вашого наукового 

керівника.  

 

2. Після рецензування, перевірки на плагіат та 

відповідності правилам оформлення (протягом місяця) 

роботи, Вам буде надіслано підтвердження на  

вказану при реєстрації електронну пошту.  

3. Роботи друкуються в авторській редакції, автори 

матеріалів несуть відповідальність за їх вміст.  

4. Регламент усної доповіді: виступ – 7 хв., обговорення – 3 

хв. 

5. Збірник тез конференції буде надано всім учасникам у 

вигляді електронного носія та розміщено на сайті для 

завантаження.  

6. У разі невиконання умов участі та / або правил 

оформлення тез, організаційний комітет конференції 

залишає за собою право не включати роботу в збірник 

тез конференції. 

medicine.karazin.ua/en


ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ:  
 

Матеріали, направлені для публікації, повинні 

бути оригінальними, неопублікованими раніше 

в інших друкованих виданнях. 

За достовірність наведеної інформації, 

наявність орфографічних та стилістичних 

помилок оргкомітет відповідальності не несе. 
 

Параметри тексту задаються відповідними 

функціями редактора:  

 

тип файлу − (.doc / .docх); 

шрифт − Times New Roman; 

розмір шрифту (кегль) − 12; 

міжрядковий інтервал – одинарний; 

вирівнювання тексту − по ширині; 

усі поля по 2 см; 

назва файлу має відповідати прізвищу першого 

автора українською мовою; 

обсяг тез (без заголовку) – від 2500 до 3000 

знаків, включаючи пробіли.  

 

Текст тез повинен відображати: 
актуальність теми, мету роботи, матеріали та 

методи її  

виконання, отримані результати, висновки; 

виділені окремими  пунктами роботи, 

напівжирним шрифтом. 

  



ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! 
 

Забороняється використання автоматичного 

перенесення, абзаців, виділення тексту курсивом,  

напівжирним тощо. 

До друку не приймаються реферативні 

повідомлення та/або  огляди літератури. 

Тези не повинні містити таблиці, графіки, 

ілюстрації. 

Усі скорочення (за винятком загальноприйнятих 

одиниць виміру) можуть бути використані лише 

після згадування повного терміну. Одиниці 

вимірювання приводяться по Міжнародній 

Системі Одиниць (СІ). 

 

ЗАГОЛОВОК ОФОРМЛЮЄТЬСЯ В ТАКИЙ СПОСІБ: 

 

назва роботи великими літерами, шрифт 

напівжирний, вирівнювання по центру; 

прізвище(а) та ініціали автора(ів) напівжирним 

курсивом; 

повна назва установи, закладу, організації, на 

якій виконано роботу, місто, країна, шрифт 

курсив; 

прізвище(а) та ініціали, наукового(их) 

керівника(ів) зі ступенем/званням, прямий 

шрифт. 



 

 

ПРИКЛАД: 
 

ЛАПОРОСКОПІЯ В ХІРУРГІЇ 

Іваненко І. І. 

Харківський національний університет  

імені В. Н. Каразіна, 

 медичний факультет, кафедра хірургії, 

Харків, Україна 

Науковий керівник: Шевченко Т. Г., д. мед. н., 

професор, завідувач кафедри хірургії 

 

Актуальність. 

Мета роботи. 

Матеріали та методи.  

Результати. 

Висновки. 



КОНТАКТИ  
 

 

Голова Студентського наукового 

товариства  

Аврамкіна Дар'я Костянтинівна  

+380685769887  

 

Голова Ради молодих вчених, 

аспірантів і докторантів 

Дорош Діана Миколаївна 

+380992885639 

Наш сайт: Telegram: Facebook: Instagram: 


