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XIX з’їзд Українського фізіологічного товариства ім.. П.Г.Костюка з міжнародною
участю, присвячений 90-річчю від дня народження академіка П.Г. Костюка
Львів, Україна , 26 – 29 травня 2014 року
Шановні колеги!
Оргкомітет XIX з’їзду Українського фізіологічного товариства ім.. П.Г.Костюка з міжнародною участю, присвячений
90-річчю від дня народженняакадеміка П.Г. Костюка запрошує вас прийняти участь в роботі з’їзду.
Наукова програма з’їзду включає наступні секції:
1. Молекулярна та клітинна фізіологія
2. Системна нейрофізіологія
3. Психофізіологія
4. Фізіологія серцево-судинної системи
5. Фізіологія дихання
6. Фізіологія травлення
7. Фізіологія ендокринної системи
8. Фізіологія рухів
9. Фізіологія спорту
10. Вікова фізіологія
11. Екологічна фізіологія та вплив екстремальних факторів
12. Імунологія
13. Фізіологія сільськогосподарських тварин
14. Клінічна фізіологія
Оргвнесок (публікація матеріалів з’їзду, програми, лейбли, почесні грамоти) складає 100 грн. Організаційні
внески надсилати поштовим переказом на ім’я Степаненко Любові Гаврилівни (Інститут фізіології ім.. О.О.
Богомольця, вул. Богомольця, 4, Київ 01024 .
Для молодих вчених організаційний внесок складає 50 грн., вони будуть забезпечені дешевим проживанням у
гуртожитку, кращі доповіді будуть премійовані.
Матеріали з’їзду будуть надруковані у Фізіологічному журналі.
Тези доповідей приймаються від членів Товариства, які не мають заборгованості по сплаті членських внесків.
Тези необхідно подати у двох примірниках не пізніше 1 липня 2013 року за адресою: 01024 Київ, вул.
Богомольця 4, Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця, відділ фізіології кровообігу Побігайло Людмилі Сергіївні.
Електронний варіант тез та контактна адреса обов’язкові. Електронні варіанти тез направляти на адресу
shapoval@biph.kiev.ua. Вказати бажану форму доповіді (усна, стендова).
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДІ
Текст тез набирається в редакторе Microsoft Word, шрифт Times New Roman, розмір
шрифта – 12 pt, через 1.5 інтервала, всі поля – 2 см. Об’єм тез – не більше 32 строк.
Назва набирається великими літерами напівжирным шрифтом.
Прізвища та ініціали авторів набираються маленькими літерами. Ініціали ставляться перед
прізвищем, прізвище доповідача підкреслюється. Обов’язково вказується установа, в якій
виконувалася робота і электронна адреса (е-mail) доповідача. Текст тез набирається без переносів,
без таблиць і рисунків. Текст вирівнюється по ширині. За довідками звертатись за адресою
shapoval@biph.kiev.ua
Секретар Товариства
д.б.н. Шаповал Л.Н.

