
 

 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені В. Н. КАРАЗІНА 
МЕДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

майдан Свободи, буд. 6, м. Харків, 61022, Україна 
Тел./факс: (057) 707-54-50 

E-mail: med@karazin.ua      Web:  www.medicine.karazin.ua  

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

 
Шановні колеги! 

Запрошуємо Вас до наукової конференції студентів, аспірантів та молодих науковців з 

міжнародною участю «Актуальні проблеми медичної етики та деонтології різних країн світу 

(сучасні погляди)», яка відбудеться 8 листопада 2018 року. 

Конференція внесено до реєстру наукових, науково-технічних  симпозіумів, з’їздів, 

конференцій, семінарів, нарад  в Україні УкрІНТЕІ. 

 

На конференції розглядатимуться такі питання: 

1. Етика і деонтологія як основа лікарської діяльності. 

2. Проблеми деонтології та лікарської етики в різних царинах професійної діяльності 

лікаря. 

3. Моральні та правові аспекти лікарської діяльності в різних країнах світу. 

4. Становлення медичної деонтології в різних країнах світу. 

5. Етика взаємостосунків лікаря і хворого. 

6. Вплив етичних норм на розвиток медицини. 

 

ОФІЦІЙНІ ПАРТНЕРИ: 

 ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ В. Н. КАРАЗІНА 

 ХАРКІВСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ МОЗ УКРАЇНИ 

 АКАДЕМІЯ НАУК ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ 

 МІЖНАРОДНА АКАДЕМІЯ ОСВІТИ І НАУКИ 

 EUROPEAN MEDICAL STUDENT ASSOCIATION "EMSA "  

 INSTITUTE OF HEALTHCARE IMPROVEMENT "IHI" 

 

До участі в конференції запрошуються студенти, аспіранти та молоді науковці. 

Робочі мови: українська, російська, англійська. 

Відкриття конференції відбудеться: 8.11.2018 року о 10:00 год у конференц-залі (ауд. 

№ 650 – ім. проф. П. О. Бутковського) Харківського національного університету імені 

В. Н. Каразіна. 61022, м. Харків, майдан Свободи, 6. 

Реєстрація учасників у холі кафедри психіатрії, наркології, неврології та медичної 

психології медичного факультету:  09:00 – 10:00. 

Програма  заходу буде розміщена на сайті: http://psychodep.univer.kharkov.ua. 

 

Форми участі: 

1. Доповідь. 

2. Мастер-класи. 

3. Участь без доповіді. 
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4. Публікація тезисів. 

Учасники конференції отримують сертифікати. 

 

Інформація для учасників конференції: 

На кафедрі психіатрії, наркології, неврології та медичної психології медичного 

факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна з 2014 року 

видається міжнародний науково-практичний журнал «Психіатрія, неврологія та медична 

психологія», який є наукометричним та фаховим у галузі медичних та психологічних наук. З 

вимогами до оформлення статей можна ознайомитися на сайті кафедри або web-сайті журналу 

(www.psychiatry-neurology.org). 

Реєстраційну форму учасника конференції можна знайти на сайті кафедри: 

http://psychodep.univer.kharkov.ua; заповнити українською, російською  і англійською 

мовами  та відправити на e-mail: psychodep.kh@gmail.com. 

 

 

АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ: 

 
Україна, м. Харків, 61022 

майдан Свободи, 6, кафедра психіатрії, наркології, неврології та медичної психології 

медичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. 

 

 

ДОДАТКОВУ ІНФОРМАЦІЮ МОЖНА ОТРИМАТИ ЗА ТЕЛЕФОНАМИ: 

Телефон кафедри: (057) 705-11-71  

Зав. кафедри, д.мед.н, професор Володимир Іванович Пономарьов (моб. тел.: 050-872-

88-23, 098-544-22-06), к.мед.н., доцент Діана Вячеславівна Штриголь (моб. тел.: 099-614-03-39) 

 

E-mail: psychodep.kh@gmail.com 

Сайт кафедри: http:// psychodep.univer.kharkov.ua 

Сайт журналу: www.psychiatry-neurology.org 

Ми будемо раді Вашій участі уконференції! 

З повагою, оргкомітет 
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Додаток А 

Заявка на участь у роботі науково-практичної конференції 

«Актуальні проблеми медичної етики та деонтології різних країн світу 

(сучасні погляди)» 

Прізвище, ім’я, по батькові 

 

 

Науковий ступінь 

 

 

Учене звання 

 

 

Місце роботи (повна назва установи, 

організації, навчального закладу, 

кафедри) 

 

Адреса установи, робочий телефон  

Посада (докторант, аспірант, 

асистент, викладач, доцент, професор 

тощо) 

 

Науковий консультант (для аспірантів, 

докторантів) 

 

Контактний телефон (факс), e-mail 

 

 

Форми участі у конференції  

(необхідне підкреслити) 

 Мастер-клас 

 Тільки публікація матеріалів (тези, 

стаття). 

 Публікація матеріалів + усна 

доповідь. 

 Тільки усна доповідь. 

 Участь без доповіді та публікації. 

Запланований напрям 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток Б 

Правила оформлення тез 

Тези приймаються до друку українською та англійською мовами. Електронний варіант тексту тез 

обсягом до 3 (трьох) повних сторінок зі списком літератури, формату А4, набраних у редакторі 

Microsoft Word з розширенням *doc, *rtf. Поля: ліве, праве, верхнє, нижнє – по 2 см. Шрифт тексту – 

Times New Roman, кегль – 14, абзацний відступ – 1,25, міжрядковий інтервал – 1,5; не виставляти 

примусові переноси, не архівувати, не накладати заборону на редагування. Назва файлу тез доповідей 

повинна мати такий вигляд: Призвище, імя, по батькові (автора), назва тез.  

 

Структура тексту доповіді: 

УДК:  

Прізвище, ім’я та по-батькові 

Місце роботи чи навчання 

ТЕМА ДОПОВІДІ (по центру) 

Анотація: (українською та англійською мовами) у формі реферату, який містить не менше 

50 слів).  

Ключові слова: (5-10 слів після кожної анотації). Розміщення тексту по ширині сторінки; 

ключові слова не мають повторювати назву статті. 

Текс тез-доповіді 

Текст доповіді з посиланнями, наприклад, [1] або [2, с.34] на використані джерела.  

Якщо у тексті тез були використані посилання на джерела, список використаних джерел 

розміщується наприкінці тексту, згідно зі встановленими вимогами.  

 

 

 

 

 

 


