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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
Шановні колеги!
Запрошуємо Вас прийняти участь у науково-практичній конференції за участю
міжнародних спеціалістів «Актуальні питання сучасної психіатрії, наркології та
неврології», присвяченої 210-річчю Харківського національного університету імені
В.Н. Каразіна, яка відбудеться 14-15 квітня 2014 року.
Конференція внесена до реєстру наукових, науково-технічних симпозіумів, з’їздів,
конференцій, семінарів, нарад в Україні УкрІНТЕІ (свідотство №591 від 23 липня 2013 року).
На конференції будуть розглянуті наступні питання:
1. Останні досягнення в галузі нейронаук, як основа сучасної психоневрологічної
практики.
2. Епідеміологія психічних, поведінкових та неврологічних розладів.
3. Профілактика розладів психоневрологічного профілю. Психосвіта.
4. Проблема коморбідності в сучасній психіатрії, наркології та неврології.
5. Діагностика та терапія розладів психоневрологічного профілю.
6. Реабілітація та ресоціалізація хворих з розладами психоневрологічного профілю.
7. Організаційно-правові аспекти надання психіатричної, наркологічної та
неврологічної допомоги.
ОФІЦІЙНІ ПАРТНЕРИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
 ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ В.Н. КАРАЗІНА
 УКРАЇНСЬКИЙ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ

ІНСТИТУТ

СОЦІАЛЬНОЇ

І

СУДОВОЇ ПСИХІАТРІЇ ТА НАРКОЛОГІЇ МОЗ УКРАЇНИ
 ХАРКІВСЬКА

МЕДИЧНА

АКАДЕМІЯ

ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ

ОСВІТИ

МОЗ УКРАЇНИ
 ВІДДІЛЕННЯ ОХОРОНИ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я АКАДЕМІЇ НАУК
ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ
 НАУКОВО-ПРАКТИЧНЕ ТОВАРИСТВО НЕВРОЛОГІВ, ПСИХІАТРІВ ТА
НАРКОЛОГІВ УКРАЇНИ
 АСОЦІАЦІЯ ПСИХОТЕРАПЕВТІВ І ПСИХОАНАЛІТИКІВ УКРАЇНИ
 ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ДОСЛІДНИКІВ АДДИКЦІЙ
 НАУКОВО-ВИРОБНИЧА МЕДИКО-БІОЛОГІЧНА КОРПОРАЦІЯ «ЛАЗЕР ТА
ЗДОРОВ’Я»
Делегати конференції: психіатри, невропатологи, наркологи, психотерапевти, медичні
психологи, сексопатологи, сімейні лікарі, організатори системи охорони здоров’я, психологи.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.
Відкриття конференції відбудеться 14.04.2014 року о 10:00 годин в конференц-залі
Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. 61022 м. Харків, майдан
Свободи, 4.
Реєстрація учасників в холі: 09:00 – 10:00.
Програма конференції буде розміщена на сайті: http://psychodep.univer.kharkov.ua
Форми участі в конференції:
1. Доповідб на засіданні.
2. Стендова доповідь.
3. Публікація тез.
4. Мастер-класи.
5. Участь без публікації.
За підсумками роботи конференції буде видано збірник матеріалів конференції.
Публикація матеріалів – безкоштовна.
Учасники конференції отримують сертифікати.
Вимоги до усних доповідей:
Тривалість доповіді не більше 10 хв. Презентація докладу повинна бути оформлена в
MS Power Point 2003, 2007.
Вимоги до стендових доповідей:
Доповідач представляє результати свого дослідження на плакаті розміром 1 х 1,5 м.
Обов’язкові компоненти: назва роботи, прізвища авторів, наукових керівників, закладу.
Доповідь повинна містити актуальність, мета, задачі, матеріали та методи дослідження,
отримані результати і виводи.
Вимоги до оформлення тез:
1. Тези, направлені для участі у конференцуї не повинні бути раніше опублікованими.
2. Один автор може опублікувати лише одну самостійну роботу та одну роботу у
співавторстві.
3. Текст набирається в текстовому редакторі Microsoft Word, шрифт Times New Roman 14
пт, через 1 інтервал, усі поля по 2 см, обсягом до 3-х аркушів, без переносів, формат А4.
Скорочення можуть використовуватися лише після згадування повної назви.
4. Cтруктура тезисів повинна бути наступною: в заголовку публікації вказуються назва
роботи, прізвище, ім’я, по-батькові автора (авторів), повна офіційна назва організації, де
працює кожний з авторів, країна, місто, далі сам текст (актуальність, мета, матеріал та
методи дослідження, результати дослідження та їх обговорення, висновки, література).
В кінці роботи: назва роботи, прізвище, ім’я, по-батькові автора (авторів), повна офіційна назва
організації, де працює кожний з авторів, країна, місто, стисла анотація на англійській мові.
7. За наявність орфографічних, стилістичних помилок оргкомітет відповідальності не
несе. Автори несуть відповідальність за достовірність наведеної інформації.
8. Назва файлу повинна містити прізвище першого автора на англійській мові, місто.
9. Тези приймаються лише у електронному вигляді і повинні бути надіслані на адресу
оргкомітету конференції до 10.03.2014 (е-mail: psychodep.kh@gmail.com) разом із заявкою на
участь у конференції. Матеріали, які будуть надіслані пізніше указаного терміну, розглядатися
не будуть.

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ
ІНДИВІДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛВОСТІ ПАЦІЄНТІВ З ВІЛ-ІНФЕКЦІЄЮ
Іванов І.О., Петров Н.С.
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Україна, м. Харків,
Актуальність.
Мета.
Матеріал та методи дослідження.
Результати дослідження та їх обговорення.
Висновки.
Література.
INDIVIDUAL PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF HIV-INFECTED PATIENTS
I.A. Ivanov, N.S. Petrov
V.N.Karasin Kharkiv National University, Ukraine, Kharkiv
Summary

Реєстраційну форму учасника конференції можна знайти на

сайті кафедри:

http://psychodep.univer.kharkov.ua, заповнити на українській, російській і англійській мовах
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 ХНУ імені В.Н. Каразіна.
ДОДАТКОВУ ІНФОРМАЦІЮ МОЖНА ОТРИМАТИ ЗА ТЕЛЕФОНАМИ:
Телефон кафедри: (057) 705-11-71
Зав. кафедри, д.мед.н, професор Пономарьов Володимир Іванович (моб.тел.: 050872-88-23, 098-544-22-06), доцент кафедри, к.мед.н. Вовк Вікторія Ігорівна (моб.тел.: 050593-76-01).
E-mail: psychodep.kh@gmail.com
Сайт кафедры: http:// psychodep.univer.kharkov.ua

Ми будемо раді Вашій участі в конференції!
З повагою оргкомітет конференції.

