Реєстраційна картка учасника
Прізвище _______________________
Ім’я ____________________________
По батькові _____________________
Науковий ступінь, вчене звання____
________________________________
Назва закладу ___________________
Відділ, лабораторія, кафедра_______
________________________________
Посада _________________________
________________________________
Адреса, країна ___________________
________________________________
Телефон (з кодом країни і міста):
________________________________
E-mail: _________________________
Форма участі ____________________
Назва тез:
_______________________________
_______________________________
_______________________________
Назва наукового напрямку: ________

______________________________
______________________________
Дата _________________________

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ
 Котвіцька А. А. – ректор Національного
фармацевтичного університету, д. фарм. н.,
професор, Заслужений діяч науки і техніки
України;
 Лісовий В. М. – ректор Харківського
національного медичного університету;
член-кор. НАМН України, д. мед. н.,
професор, лауреат Державної премії
України.

Міністерство охорони здоров’я України
Національний фармацевтичний університет
Кафедра патологічної фізіології
Харківський національний медичний
університет
Кафедра патологічної фізіології
ім. Д. О. Альперна

Робочий організаційний комітет:

 Кононенко Н. М. – д. мед. н., професор,
зав. кафедри патологічної фізіології
Національного фармацевтичного
університету;
 Ніколаєва О. В. – д. мед. н., професор,
зав. кафедри патологічної фізіології
ім. Д. О. Альперна Харківського
національного медичного університету.

Відповідальний секретар:
Рибак Вікторія Анатоліївна – д. біол. н.,
доцент кафедри патологічної фізіології
Національного фармацевтичного
університету, тел. 050-167-72-54.
Після 16 травня 2019 року електронний
варіант
збірника
матеріалів,
програма
конференції та сертифікат учасника будуть
доступні для завантаження на веб-сторінці
кафедри патологічної фізіології НФаУ:
http://pat.nuph.edu.ua/conference2019

Сподіваємося на співпрацю!
З повагою, Оргкомітет!

І науково-практична
конференція
студентів та молодих вчених
з міжнародною участю
«ВІД ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ
ТА КЛІНІЧНОЇ
ПАТОФІЗІОЛОГІЇ ДО
ДОСЯГНЕНЬ СУЧАСНОЇ
МЕДИЦИНИ І ФАРМАЦІЇ»
15 травня 2019 року

Харків-2019

Вельмишановні колеги!
Організаційний комітет запрошує Вас
взяти участь у роботі

І науково-практичної
конференції студентів та молодих
вчених з міжнародною участю
«ВІД ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ
ТА КЛІНІЧНОЇ
ПАТОФІЗІОЛОГІЇ ДО
ДОСЯГНЕНЬ СУЧАСНОЇ
МЕДИЦИНИ І ФАРМАЦІЇ»,
яка відбудеться
15 травня 2019 року
Конференція зареєстрована в Україні
(реєстраційне посвідчення УкрІНТЕІ
№ 445 від 11.09.2018 р.)

Основні наукові напрямки роботи
конференції:
1. Клітинні та молекулярні механізми
розвитку і корекції патологічних станів.
2. Роль генетичних факторів у патогенезі
захворювань.
3. Механізми розвитку патологічних процесів
і хвороб.
4. Вікова патофізіологія.
5. Клінічна патофізіологія.
6. Питання викладання патофізіології.
7. Експериментальна терапія найбільш
поширених захворювань.
8. Фармакологічне вивчення біологічно
активних речовин та лікарських засобів.

9. Проблеми та перспективи створення
лікарських препаратів різної спрямованості
дії (лікувально-косметичних,
гомеопатичних, ветеринарних,
екстемпоральних).
10. Оптимізація технологічних процесів
створення лікарських препаратів.
11. Інформаційні технології і автоматизація
наукових досліджень з розробки
лікарських засобів.
12. Створення нутрицевтичних засобів та
виробів медичного призначення.
13. Організаційно-економічні аспекти
діяльності фармацевтичних підприємств
у сучасних умовах.
14. Маркетингові дослідження сучасного
фармацевтичного ринку.
15. Нанотехнології у фармації.
16. Сучасна біотехнологія.

Форми участі у конференції:
1. Усна доповідь та публікація тез.
2. Публікація тез.
3. Вільний слухач.

Кінцевий термін подання матеріалів
10 травня 2019 року
Участь у конференції та
публікація тез безкоштовна
Вимоги до оформлення тез
Обсяг тез – 1-2 повні сторінки (MS Office
Word 2000/XP/2003: формат сторінки А4
з полями 2 см; шрифт – Times New Roman,
14 кегль, 1,0 інтервал; без малюнків, графіків
та списку джерел.
Оформлення тез: назва ВЕЛИКИМИ
ЖИРНИМИ ЛІТЕРАМИ по центру аркуша, з
нового рядка – прізвище, ініціали авторів
(напівжирним, курсив, по центру), наступним
рядком – повна назва установи, місто, країна,
e-mail (курсив, по центру), через рядок з абзацу
– основний текст.
Матеріали, що не відповідають науковим
напрямкам роботи конференції, оформлені
з порушенням поставлених вимог або подані
після
кінцевого
терміну
розглядатися
не будуть.

Робочі мови конференції:
українська, англійська, російська.
Зразок оформлення тез:
Умови участі:
Для участі у конференції необхідно
МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ
надіслати
тези
та
заповнену
МЕТАБОЛІЧНОГО СИНДРОМУ
реєстраційну картку на електронну
Петров П. П.
адресу:
patologyconfer@gmail.com Національний фармацевтичний університет,
з позначкою «конференція»; назва
м. Харків, Україна
файлу за прізвищем першого автора
petrov@gmail.com
(наприклад, «Петров», кирилицею).
Текст тез-доповідей

