


Шановні колеги! 

 Медичний факультет Харківського національного  

університету імені В. Н. Каразіна  

запрошує Вас 28-29 березня 2019 року взяти участь 

у XVI Міжнародній науковій конференцій студентів, 

молодих вчених та спеціалістів "Актуальні питання 

сучасної медицини". 

 

Програма конференції включає в себе розгляд актуальних 

питань та 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 

 Молодий науковець 



Офіційні мови конференції: українська, англійська, російська*  

(*для іноземних студентів з формою навчання на російській мові). 

 

Форми участі в конференції:  

 

Активна участь:  

 

 тільки публікація тез (дві перші публікації - 200 грн., кожна наступна 

    робота сплачується окремо);  

 публікація тез та усна доповідь (один автор може виступити з усною 

    доповіддю не більше ніж в 2 секціях); 

 публікація тез та постерна доповідь.  

 

Пасивна участь:  

 

 вільний слухач (без пакета учасника);  

 вільний слухач (з пакетом учасника).  

 

 

Дедлайн подачі матеріалів: 31 січня 2019 року.  

 

 

 



 

 

Умови участі у конференції:  

 

1. Всі бажаючі взяти участь у конференції повинні зареєструвати свою 

роботу до 31 січня 2019 року на сайті medicine.karazin.ua 

  

Просимо Вас обрати реєстраційну форму на тій же мові, що інаписана 

Вами робота (мова реєстраційної форми залежить від  

мови сторінки сайту у верхньому правому куті). 

 

2. Після перевірки (протягом місяця) роботи на відповідність правилам 

оформлення Вам буде надіслано підтвердження та реквізити для 

оплати участі в конференції на вказану при реєстрації електронну 

пошту.  

 

Учасники повинні сплатити реєстраційний внесок у розмірі  

200 грн. впродовж п‘яти (5) робочих днів після підтвердження. 

 

 

! Для друку тезам повинен бути привласнений УДК.  

 

Додаткова інформація про привласнення УДК тезам, авторами яких є 

студенти Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, 

доступна за посиланням нижче:  
http://www-library.univer.kharkov.ua/pages/udk-bbk/udk_a.pdf 

 

 

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 виданий всім учасникам у вигляді 

електронного носія та розміщений на сайті для завантаження.  

 

6. В разі невиконання умов участі та/або правил оформлення тез, 

організаційний комітет конференції залишає за собою право не 

включати роботу у збірник тез конференції. 
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Контакти  

 

 

 

Голова Студентського Наукового товариства  

Ворона Дарія Анатоліївна  

+380505847129  

 

 

Голова Ради Молодих вчених 

Любомудрова Катерина Сергіївна  

+380632877435  

 

 

 

medstudscience@karazin.ua  

facebook.com/medstudsciencekarazin  

t.me/medsciencekarazin  



Поспішайте зареєструватися  

до 31 січня 2019 року  

на сайті: medicine.karazin.ua 

medicine.karazin.ua

