
 
РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА УЧАСНИКА  

VІІ НАЦІОНАЛЬНОГО КОНГРЕСУ 

ПАТОФІЗІОЛОГІВ УКРАЇНИ 
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О.О. Мойбенка 
5-7 жовтня 2016 р., м. Харків 

1. Прізвище _______________________ 

2. Імя ____________________________ 

3. По батькові _____________________ 

4. Дата народження ________________ 

5. Науковий ступінь, вчене звання____ 

________________________________ 

6. Назва закладу ___________________ 

________________________________ 

7. Відділ, лабораторія, кафедра _______ 

________________________________ 

8. Посада _________________________ 

9. Поштовий індекс _________________ 

10. Країна__________________________ 

11. Місто __________________________ 

12. Поштова адреса _________________ 

13. Телефон (з кодом країни і міста) __ 

_______________________________ 

14. E-mail _________________________ 

15. Форма участі___________________ 

16. Чи потрібне місце у готелі________ 

17. Тип номера_____________________ 

18. На який період__________________ 

 

Дата_________________  

   

    
Адреса та контактні телефони локального 

організаційного комітету Конгресу 
Співголови:  
проф. Кононенко Надія Миколаївна 
тел.:   066-251-74-04 
проф. Ніколаєва Ольга Вікторівна 
тел.:   050-403-66-50 
Секретаріат:  
доц. Шевцов Ігор Іванович  
тел.: (057) 706-30-66; 097-270-95-78 
асист. Остапець Марина Олександрівна  
тел.: (057) 706-30-66; 050-965-22-96 
Наукова програма: 
доц. Чікіткіна Валентина Василівна  
тел.: 099-782-10-21 
Публікація матеріалів: 
доц. Гнатюк Валерія Валеріївна тел.: 066-750-19-07 
Поселення: 
проф. Тюпка Тетяна Іванівна тел.: 050-778-67-27 
Транспорт: 
проф. Волковой Валерій Аркадійович  
тел.: 050-526-76-52 
Культурна програма: 
доц. Миронченко Світлана Іванівна  
тел.: 066-215-80-27 
Реєстрація:  
доц. Рибак Вікторія Анатоліївна тел.: 050-167-72-54 
 
Національний фармацевтичний університет 
Кафедра патологічної фізіології 
вул. Куликівська, 12, м. Харків, Україна, 61002 
Тел.: (057) 706-30-66 
 

Сайт: http://pat.nuph.edu.ua 
 

E-mail: 7congresusp@nuph.edu.ua  
 

Skype: patology5  
 

Реквізити для переведення оплати: отримувач 
– Миронченко Світлана Іванівна; банк одержувача: 
ПАТ КБ «ПриватБанк»; рахунок одержувача: 
29244825509100; код ЄДРПОУ одержувача 14360570; 
код ЄДРПОУ банку 14360570; МФО банку 305299; 
номер рахунку для поповнення: 5168757288595426; 
призначення платежу: оплата організаційного внеску 
або публікація тез від П.І.Б.  
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Вельмишановні колеги! 
 

Організаційний комітет запрошує Вас взяти участь 
у роботі VІІ НАЦІОНАЛЬНОГО КОНГРЕСУ 

ПАТОФІЗІОЛОГІВ УКРАЇНИ  
з міжнародною участю 

 «Патофізіологія і фармація: шляхи 
інтеграції», присвяченого пам’яті академіка 

НАНУ О.О. Мойбенка 
Конгрес включено до Реєстру з'їздів, конгресів, 

науково-практичних конференцій (посвідчення 
УкрІНТЕІ № 327 від 22.06.2015р.). Конгрес буде 
проведений 5-7 жовтня 2016 року на базі 
Національного фармацевтичного університету та 
Харківського національного медичного 
університету. 

Наукова програма Конгресу присвячена 

сучасним проблемам патофізіології з поглибленим 

розглядом наступних питань: 
1. Молекулярно-генетичні механізми розвитку та 

протекції захворювань. 

2. Патофізіологія серцево-судинної системи та крові. 

Гемотрансфузіологія. 

3. Патофізіологія нервової системи, екстремальних 

станів і стресу. 

4. Патофізіологія дихання. Гіпоксія. 

5. Патофізіологія ендокринної та репродуктивної 

систем. 

6. Патофізіологія травної системи. 

7. Патофізіологія сечовидільної системи. 

8. Патофізіологія пухлинного росту. 

9. Імунопатологія. 

10. Фундаментальні та прикладні аспекти запалення. 

11. Вікова патофізіологія. 

12. Клінічна патофізіологія. 

13. Патофізіологія і сучасна фармацевтика: потенціал 

зростання в довгостроковій перспективі. 

14. Патофізіологія і актуальні проблеми фармакології, 

фармакогеноміки та фармакогенетики. 
 

У рамках Конгресу буде представлений звіт 

Правління Наукового товариства патофізіологів 

України, а також відбудуться вибори Президента 

НТПУ, нового складу Правління, ревізійної комісії і 

керівних органів товариства.  

Буде проведено круглий стіл завідувачів 

кафедрами патофізіології ВНЗів України «Роль і 

місце патофізіології у системі медичної та 

фармацевтичної освіти», на якому будуть 

розглянуті питання реорганізації вищої 

фармацевтичної та медичної освіти, роль 

патофізіології в підготовці провізора та лікаря.  
Вся необхідна інформація щодо проведення 

Конгресу, включаючи питання участі, реєстрації, 
публікацій, місця проведення буде доступна на 
сайті кафедри патологічної фізіології 
Національного фармацевтичного університету 
http://pat.nuph.edu.ua з 1 січня 2016 року. 
       Бажаючі взяти участь у роботі Конгресу 
повинні представити необхідні матеріали, вказати 
форму участі в Конгресі, сплатити організаційний і 
видавничий внески. 

Форми участі в Конгресі 
1. Усна доповідь і публікація 
2. Стендова доповідь і публікація 
3. Вільний слухач 
4. Публікація статті або тез 
Робочі мови Конгресу: українська, 

російська, англійська 
Форма подання матеріалів 

Матеріали Конгресу будуть прийматися для 
публікації у формі статей або тез. Статті будуть 
надруковані в журналах «Український 
біофармацевтичний журнал» (фаховий з 
фармацевтичних і біологічних наук) та 
«Експериментальна і клінічна медицина» (фаховий 
з медичних наук). З правилами оформлення статей 
Ви можете ознайомитись на сайті 
http://pat.nuph.edu.ua. Статті надсилати на адреси 
редакцій. Обов'язкова примітка: стаття на VII 
Конгрес патофізіологів України.  

Вимоги до оформлення тез: 

До друку приймаються тези, що не були 

опубліковані раніше. У структурі тез повинні бути 

стисло відображені мета та задачі роботи, матеріали 

і методи, отримані результати дослідження та 

висновки.  

Обсяг тез – 1 повна сторінка (doc., формат 

сторінки А4 з полями 2 см; шрифт Times New 

Roman, 14 кегль, 1,0 інтервал,  без малюнків та 

графіків).  

Оформлення тез: назва ВЕЛИКИМИ 

ЖИРНИМИ ЛІТЕРАМИ по центру аркуша, з 

нового рядка – ініціали, прізвища авторів 

(напівжирним, курсив, по центру), наступним 

рядком – повна назва установи та е-mail (курсив, 

по центру), через рядок з абзацу – основний текст.  

Оргкомітет Конгресу залишає за собою право на 

відмову в публікації, якщо надіслана робота не 

відповідає вимогам. Автор несе повну відповідальність 

за зміст представлених матеріалів, достовірність  

результатів і дотримання прав використання 

інтелектуальної власності третіх осіб. Тези друкуються 

без редакційної і коректорської правки! 
Матеріали надсилати за електронною адресою: 

7congresusp@nuph.edu.ua. В електронному листі 

повинні знаходитись: тези (назва файлу складається 

з прізвища та ініціалів першого автора, порядковий 

номер тез, наприклад: ІвановСМІ, ІвановСМ2 та ін.); 

реєстраційна картка (назва файлу реєстраційної 

картки (кожного учасника) - наприклад: РК1 

ІвановСМ.; скановані ксерокопії квитанцій 

(оплата оргвнеску та публікацію тез). Без 

реєстраційної картки тези прийматися не будуть. 
На Вашу електронну адресу буде надіслано 

повідомлення про отримання тез та прийняття їх до 
публікації. Якщо впродовж трьох днів Ви не 
отримали такого повідомлення, будь ласка, 
продублюйте лист або зателефонуйте до 
Секретаріату Конгресу. 

Звертаємо Вашу увагу! 
Організаційний внесок при ранній реєстрації та 

оплаті до 30 квітня 2016 року складає 500 грн., при 
реєстрації після 30 квітня 2016 року – 600 грн. 

Організаційний внесок для молодих вчених (до 
35 років) при ранній реєстрації та оплаті до 30 
квітня 2016 року складає 300 грн., при реєстрації 
після 30 квітня 2016 року – 350 грн. 

Вартість публікацій: тези – 120 грн., статті – 
дивись на сайті http://pat.nuph.edu.ua.  

Орієнтовна вартість проживання від 430 до 720 
грн. на добу зі сніданком.  

Останній термін подання статей і тез – 30 
квітня 2016 р. 

Останній термін ранньої реєстрації та 
оплати організаційного внеску - 30 квітня 2016 р. 

Кінцевий термін реєстрації делегатів та 
оплати організаційного внеску – 1 серпня 2016 р. 
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