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НАУКОВО-ПРАКТИЧНА МІЖВУЗІВСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ 

МОЛОДИХ УЧЕНИХ ТА СТУДЕНТІВ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ  

«ФІЗІОЛОГІЧНІ ТА БІОХІМІЧНІ 

МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ І КОРЕКЦІЇ 

ПАТОЛОГІЧНИХ СТАНІВ» 
5-6 квітня 2019 р., м. Харків  

 
ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

Повідомляємо, що 5-6 квітня 2019 року у національному фармацевтичному 

університеті буде проведена науково-практична міжвузівська конференція 

молодих учених та студентів з міжнародною участю  

«Фізіологічні та біохімічні механізми розвитку і корекції патологічних 

станів». Конференція внесена до реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів та 

науково-практичних конференцій, які проводитимуться у 2019 році, 

реєстраційне посвідчення УкрІНТЕІ №77, від 28.02.2018р. 

Під патронатом: 

РЕКТОРА Національного фармацевтичного університету, 

доктора фармацевтичних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки 

України А.А. Котвіцької 

Організаційний комітет Конференції 

Загайко Андрій 

Леонідович 

Кравченко Віра 

Миколаївна 

голова, проректор з науково-педагогічної роботи 

Національного фармацевтичного університету, 

доктор біологічних наук, професор. 

співголова, завідувач кафедри біологічної хімії  

Національного фармацевтичного університету, 

доктор біологічних наук, професор. 

Малоштан 

Людмила 

Миколаївна 

співголова, завідувач кафедри фізіології та анатомії 

людини Національного фармацевтичного 

університету, доктор біологічних наук, професор 

Маракушин 

Дмитро Ігорович 

співголова, директор навчально-наукового інституту 

з підготовки іноземних громадян Харківського 

національного медичного університету (ХНМУ) 

професор  кафедри фізіології доктор медичних наук 



Секретаріат Організаційного комітету 

Галузінська Любов Валеріївна відповідальний секретар Оргкомітету, 

Національний фармацевтичний  

університет, кафедра біологічної хімії 

Бурлака Ірина Сергіївна відповідальний секретар Оргкомітету, 

Національний фармацевтичний  

університет, кафедра фізіології та 

анатомії 

 

Важливі дати Конференції: 

15 березня 2019 року останній день прийому матеріалів для участі у 

Конференції; 

5 квітня 2019року реєстрація учасників, відкриття Конференції, 

проведення пленарного засідання, постерної 

секції; 

6 квітня 2019 року проведення секційних засідань, підведення 

підсумків, закриття Конференції. 

 

Наукові напрямки Конференції: 

1. Вивчення біохімічних механізмів дії засобів рослинного та синтетичного 

походження, як коректорів метаболічних процесів. 

2. Механізми розвитку та корекції метаболічного синдрому і пов’язаних з 

ним станів. 

3. Вивчення процесів окиснення, як патогенетичної ланки багатьох 

захворювань та шляхи їх корекції. 

4. Питання теоретичної та експериментальної фізіології. 

5. Біологічно активні речовини як коректори в фізіологічному процесі. 
 

Форми та правила участі в Конференції 

 Усна доповідь з публікацією тез на пленарному засіданні. 

 Усна доповідь з публікацією тез на секційному засіданні. 

 Усна доповідь на пленарному/секційному засіданні без публікації тез. 

 Публікація тез. 

 Постерна доповідь (стенд). 

Учасники, що беруть участь в конференції з усними та стендовими 

доповідями, можуть за бажання без черги опублікувати матеріали 

доповіді у вигляді статті в фаховому журналі «Український 

біофармацевтичний журнал» (входить до переліку видань, в яких 

можуть публікуватися матеріали дисертаційних робіт з біологічних та 

фармацевтичних наук). Правила оформлення статей: 

http://ubphj.nuph.edu.ua/about/submissions#onlineSubmissions 

 

Робочі мови Конференції: англійська, українська. 
 

http://ubphj.nuph.edu.ua/about/submissions#onlineSubmissions


Надання матеріалів для участі у Конференції: 

Для участі у Конференції необхідно до 15 березня 2019 року надіслати 

на одну з електронних адрес організаційного комітету: 

 biochem@nuph.edu.ua (для матеріалів за науковими напрямами 1-3); 

 physio@nuph.edu.ua (для матеріалів за науковими напрямами 4-5). 

 

В електронному листі повинно знаходитися: 

1) Тези (або стаття) в електронному вигляді. Електронний документ 

(файл) на кожну публікацію окремий. Файл складається з однієї або двох 

прізвищ авторів (наприклад, «Іванов», «Петров_Шевченко» кирилицею); 

2) Реєстраційна карта учасника (додаток 1); 

3) Скановані ксерокопії квитанцій (платіж за публікацію наукової праці 

або декількох). 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ: 
 

1.Вимоги до оформлення тез: 
 тези надсилаються у форматі MS Word doc, docx. 
 обсяг – 1 повна сторінка тексту (формат А4). 
 всі поля по 2 см, шрифт – Times New Roman, 14 кегль, одинарний 

інтервал. 
 перший рядок: назва роботи – ВЕЛИКИМИ літерами, жирним 

шрифтом, вирівнювання – посередині сторінки; наступний рядок – 
прізвище та ініціали автора (авторів), вчене звання та 
науковий ступінь зазначається перед прізвищем; нижче – повна 
назва закладу, місто, країна. 

 якщо колектив авторів включає працівників різних установ, необхідно 
зазначити приналежність кожного автора до організації наступним 
чином: 1, 2. 

 текст тез повинен включати наступні розділи: вступ, мета 
дослідження, матеріали та методи, отримані результати та висновки. 

 всі скорочення та абревіатури у тексті повинні бути розшифровані 
після першого згадування у тексті, для позначення величин повинна 
використовуватися міжнародна система одиниць СІ, посилання на 
літературні джерела не надаються. 

2. Вимоги до оформлення постерної доповіді (стенду): 
 у верхній частині постера вказується назва роботи (заголовними 

літерами, жирним шрифтом, не більше трьох рядків), на наступному 

рядку – прізвище та ініціали авторів (без виділення, наукові ступені 

не зазначаються); нижче – повна назва закладу, місто, країна; на 

наступному рядку – e-mail автора, з яким необхідно вести переписку; 

 постерна доповідь (стенд) повинен містити матеріал наукової роботи: 

мету дослідження, матеріали та методи, отримані результати роботи у 

вигляді графіка, таблиці, схеми, ілюстрації, діаграми, малюнка 

(розмір яких не повинен перевищувати розміру паперу формату А4 ) 

та висновки; 

 розмір стенду: А1 (594 x 841); 

 розмір використовуваного шрифту повинен забезпечувати прочитання 

з відстані 100 см. 

mailto:biochem@nuph.edu.ua
mailto:physio@nuph.edu.ua


Оплата участі у Конференції 
Оплата тез та організаційний внесок складає 100 грн. 

У зазначену суму входить публікація матеріалів в Збірнику матеріалів 

конференції, друкований варіант Збірнику, сертифікат учасника 

Конференції.  

Оплата тез без отримання друкованого варіанту Збірнику 

матеріалів конференції складає 50 грн. 

У зазначену суму входить публікація матеріалів в Збірнику матеріалів 

конференції, електронний варіант сертифікату учасника Конференції.  

Доповідь включається у наукову програму конференції, яку буде надано  

при реєстрації.  

З питань оплати (у разі тільки публікації тез) звертайтесь до 

відповідальної особи. 
 

Матеріали Конференції будуть розміщені на офіційному сайті 

Національного фармацевтичного університету. 

 

Місце проведення конференції та оргкомітет 

Україна, м. Харків. 

Національний фармацевтичний університет,  

кафедра біологічної хімії, кафедра фізіології та анатомії  

вул. Куликівська, 12. 

Телефон +38057 706-30-99. 

 
Відповідальні особи: 

Галузінська Любов Валеріївна – +38(093)3750796, biochem@nuph.edu.ua 

Бурлака Ірина Сергіївна -  +38(098)5940901, physio@nuph.edu.ua 

 

 

Будь ласка, якщо у Вас виникли будь-які питання, 

звертайтесь у зручний для Вас спосіб до відповідальних 

секретарів конференції. 

 

Запрошуємо до співпраці! 

 

З повагою, Організаційний комітет.

mailto:biochem@nuph.edu.ua
mailto:physio@nuph.edu.ua


 
Додаток 1  

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА УЧАСНИКА 

(заповнити та надіслати разом  

з тезами та копією чеку про оплату до 15.03. 2019 р.) 

Персональні дані 

ПІБ  

Посада, звання  

Вищий навчальний заклад  

Контактна інформація 

Адреса   

Телефон робочий  

Факс   

Телефон мобільний   

E-mail   

Форма участі 

Учасник/доповідач  

Публікація тез  

Закінчення прийому 15.03.2019 р. 

Так                               Ні 

(необхідне підкреслити) 

Тема усної доповіді   

Постерна доповідь.  

Закінчення прийому 15.03. 2019 р. 

Так                               Ні 

(необхідне підкреслити) 

Тема постерної доповіді   

Мова презентації  

Додаткова інформація 

Форма оплати оргвнесків 

Оплата при подачі тез 

Передоплатою 

 

Готівкою при реєстрації 

 

(необхідне підкреслити) 

Потреба в гуртожитку (готелі) Так 

Ні 

(необхідне підкреслити) 

Розміщення в гуртожитку або готелі (якщо є потреба) 

  

Дата прибуття  

Гуртожиток або готель, категорія номера  

Дати перебування у гуртожитку (готелі)  

Проживання в гуртожитку (готелі) платне (оплата готівкою по 

прибутті) 
 


