
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: _________________________ 

Назва тез: 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

Назва наукового напрямку: ________ 

______________________________

______________________________

______________________________ 

Організаційний комітет конференції: 

Співголови: 

 проректор з науково-педагогічної 

роботи (інноваційної та науково-

дослідної) проф. Загайко А. Л., 

 зав. кафедри патологічної фізіології 

проф. Кононенко Н. М., 

 зав. кафедри біологічної хімії  

проф. Кравченко В. М. 

Відповідальний секретар: 

 доц. кафедри патологічної фізіології 

Рибак В. А. 

 

За додатковою інформацією 

звертатись за телефонами та e-mail: 

Тел.: (057) 706-30-66; 050-167-72-54 

e-mail: patology@nuph.edu.ua 
 

Електронна збірка матеріалів 

конференції та сертифікат учасника 

будуть розміщені на сайті кафедри 

патологічної фізіології: 
http://pat.nuph.edu.ua/?page=conference2018  

 

Будь ласка, проінформуйте Ваших 

колег, які можуть бути зацікавленні в 

участі у конференції. 
 

Сподіваємося на співпрацю! 
 

З повагою, Оргкомітет! 
 

 

Міністерство охорони здоров’я України 

Національний фармацевтичний університет 

Кафедра патологічної фізіології 

Кафедра біологічної хімії 

 

 
 

І Науково-практична 

інтернет-конференція  

з міжнародною участю 

«МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ 

ПАТОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ 

І ХВОРОБ ТА ЇХНЯ 

ФАРМАКОЛОГІЧНА 

КОРЕКЦІЯ» 
(реєстраційне посвідчення УкрІНТЕІ  

№ 609 від 11.10.2017 р.) 
 

18 жовтня 2018 року 

                             
Харків-2018 

mailto:farmtex-ipksf@nuph.edu.ua
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Вельмишановні колеги! 

Запрошуємо Вас взяти участь у  

I науково-практичній інтернет-

конференції з міжнародною участю 

«МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ 

ПАТОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ 

І ХВОРОБ ТА ЇХНЯ 

ФАРМАКОЛОГІЧНА 

КОРЕКЦІЯ» 

18 жовтня 2018 року 

Кафедра патологічної фізіології 

Кафедра біологічної хімії 

Національного фармацевтичного 

університету 

м. Харків 
 

Наукові напрямки конференції: 
1. Молекулярна та клітинна патофізіологія. 

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. Фармакологічні дослідження і 

стандартизація біологічно активних 

речовин. 

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. 

Робочі мови конференції: 

українська, англійська, російська. 

Умови участі: 

Для участі у інтернет-конференції 

необхідно до 10 жовтня 2018 року 

надіслати на електронну адресу: 

patology@nuph.edu.ua з позначкою 

«Конференція»: 

 заповнену реєстраційну картку   

учасника; 

 тези, оформлені згідно зразку. 

 

Участь у конференції 

БЕЗКОШТОВНА 

Організаційний комітет залишає за 

собою право на відмову в публікації, 

якщо надіслана робота не відповідає 

вимогам. Автор несе повну 

відповідальність за зміст представлених 

матеріалів. Тези друкуються без 

редакційної і коректорської правки! 
На вашу електронну адресу буде надіслано 

повідомлення про отримання тез та прийняття 

їх до публікації. 
 

 

Правила оформлення тез 
Тези (1-2 повні сторінки) приймаються в 

електронному вигляді (скановані тези не 

приймаються!) за адресою: 

patology@nuph.edu.ua. 
Оформлення матеріалів має бути 

наступним: редактор – Word 97-2003, формат 

файлу – DOC, шрифт – Times New Roman, 

кегль – 14, інтервал міжрядковий – 1,0, поля по 

2 см з кожного боку, абзацний відступ – 1,25 

см, вирівнювання по ширині, без малюнків та 

графіків. 

Зразок оформлення тез: 
 

МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ 

МЕТАБОЛІЧНОГО СИНДРОМУ 

Петров П. П., Іванов І. І. 

Кафедра патологічної фізіології 

Національний фармацевтичний університет, 

м. Харків, Україна 

petrov@mail.net 

 

Текст тез-доповідей 
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