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Шановні колеги! 

Організаційний комітет запрошує Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-

практичної інтернет-конференції «Фізіологія, валеологія, медицина: сучасний стан та 

перспективи розвитку», яка відбудеться 06 квітня 2021 року в м. Харкові. 

 

Наукові напрямки роботи конференції: 

1. Молекулярно-клітинні та генетичні механізми функціонування організму. 

2. Регуляція фізіологічних функцій та їх порушення. Механізми впливу факторів 

навколишнього середовища на формування фізіологічних функцій організму людини та тварин. 

3. Інтегративні механізми функціонування вісцеральних систем. 

4. Регуляція гомеостазу. Роль фізіологічних бар’єрів організму людини. 

5. Вікова фізіологія. Онтогенез. Геронтологія. Сучасні теорії старіння. 

6. Нейрофізіологія сну. 

7. Фізіологічні механізми адаптації та їх порушення. Функціональні резерви організму. 

Хронофізіологічні аспекти адаптації систем організму до фізичних навантажень. 

8. Інтегративні механізми функціонування сенсорних і рухових систем. 

9. Хронофізіологія. 

10. Фізіологія поведінки. 

11. Нейротехнології. Нейровізуалізація в медицині та в освіті. 

12. Біосенсорні технології. Біосенсори на основі біомакромолекул та біоміметиків. 

13. Регуляція нейрогенезу. Нейробіологія поведінки тварин. 

14. Фізіологічні основи дії біологічно активних сполук. Хронофармакологія. 

15. Історичні аспекти становлення фізіології як науки. 

16. Сучасні технології фізичної терапії та медичної реабілітації. 

17. Сучасні проблеми медичної та біологічної освіти. Ефективні підходи до викладання 

фізіологічних дисциплін. 

18. Симуляція та дослідження фізіологічних станів і реакцій. 

19. Сучасні методи валеопрофілактики та оздоровлення. Індивідуальні оздоровчі програми: 

практичний досвід та сучасні можливості організації.  

20. Хронотипи та здоров’я людини. Здоров’язбережувальні технології та продуктивність 

життєдіяльності з урахуванням хронотипів. 

21. Глобальні проблеми громадського здоров’я. Актуальні питання індивідуальної та 

громадської гігієни та профілактики. Медико-соціальні аспекти здоров’я.  



ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОНФЕРЕНЦІЮ 

Цільова аудиторія. До участі в конференції запрошуються здобувачі вищої освіти, 

магістранти, аспіранти, докторанти, викладачі та науковці.  

Робочі мови конференції: українська, англійська, російська. 

Конференція передбачає усні доповіді з використанням платформи відеоконференцій 

Zoom. Уніфікований локатор ресурсів, ідентифікатор та пароль будуть розміщені в програмі 

конференції. 

Після 06 квітня 2021 року електронна версія збірки матеріалів, програма конференції та 

презентації доповідачів будуть доступні для завантаження на веб-сторінці кафедри нормальної та 

патологічної фізіології НФаУ:  

https://pat.nuph.edu.ua/physiology_conference/ 
Сертифікат учасника конференції передбачений лише для доповідачів. 

 

УМОВИ УЧАСТІ 

Для участі в конференції необхідно надіслати тези та заповнену реєстраційну картку  

до 28 березня 2021 року на електронну адресу оргкомітету: patologyconfer@gmail.com; назва 

файлу за прізвищем першого автора (наприклад, «Іванов», кирилицею). 

УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ ТА ПУБЛІКАЦІЯ ТЕЗ БЕЗКОШТОВНА 

Форми участі у конференції: 

1. Усна доповідь із презентацією на платформі Zoom та публікація тез. 

2. Усна доповідь із презентацією на платформі Zoom. 

3. Публікація тез. 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 

Обсяг тез – 1-3 повні сторінки (MS Office Word 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, по центру), наступним рядком – повна 

назва установи, місто, країна, e-mail (по центру), через рядок з абзацу – основний текст. 

Структура основних розділів тез: вступ, мета, матеріали та методи, результати та їх обговорення, 

висновки. 

Усі скорочення (за винятком одиниць виміру) можуть бути використані лише після 

згадування повного терміну. У меті та висновках скорочення не допускаються! 

Автор несе повну відповідальність за зміст наданих матеріалів, достовірність результатів і 

дотримання прав використання інтелектуальної власності. Організаційний комітет залишає за 

собою право на відмову в публікації, якщо надіслана робота не відповідає вимогам. 

Реєстраційна картка оформлюється на автора тез, який є першим, а також на доповідача в 

одному файлі. Назва файлу з реєстраційною карткою за прізвищем першого автора (наприклад, 

«Іванов_РК», кирилицею). 

Презентація оформлюється в редакторі Microsoft PowerPoint (назва файлу за прізвищем 

першого автора (наприклад, «Іванов_П», кирилицею). 
 

Зразок оформлення тез 

 

МОНОАМІНЕРГІЧНА МОДУЛЯЦІЯ АКТИВНОСТІ МОТОНЕЙРОНІВ 

Іванов В. В. 

Національний фармацевтичний університет, 

м. Харків, Україна 

ivanov@gmail.com 

 

Вступ. 

Мета. 

Матеріали та методи. 

Результати та їх обговорення. 

Висновки. 

mailto:farmtex-ipksf@nuph.edu.ua


ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

Голова організаційного комітету: 

Котвіцька А.А. – ректор Національного фармацевтичного університету, доктор 

фармацевтичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України. 

 

Співголови організаційного комітету: 

Федосов А.І. – перший проректор з науково-педагогічної роботи Національного 

фармацевтичного університету, доктор фармацевтичних наук, професор; 

Владимирова І.М. – проректор з науково-педагогічної роботи (інноваційної та науково-

дослідної) Національного фармацевтичного університету, доктор фармацевтичних наук, професор; 

Крутських Т.В. – проректор з науково-педагогічної роботи Національного 

фармацевтичного університету, доктор фармацевтичних наук, професор; 

Ольховська А.Б. – проректор з науково-педагогічної роботи Національного 

фармацевтичного університету, доктор фармацевтичних наук, професор; 

Кононенко Н.М. – завідувач кафедри нормальної та патологічної фізіології Національного 

фармацевтичного університету, доктор медичних наук, професор. 

 

Члени організаційного комітету: 

Рибак В.А. – доцент кафедри нормальної та патологічної фізіології Національного 

фармацевтичного університету, доктор біологічних наук, доцент;  

Гнатюк В.В. – доцент кафедри нормальної та патологічної фізіології Національного 

фармацевтичного університету, доктор медичних наук, доцент; 

Волохов І.В. – відповідальний секретар. 

 

Контакти організаційного комітету конференції 

тел. +38 (057) 706-30-66, +38 (050) 167-72-54 – Рибак Вікторія Анатоліївна 

Е-mail: patology@nuph.edu.ua 

 

Будь ласка, проінформуйте Ваших колег, які можуть бути зацікавлені в участі у 

конференції. Сподіваємося на співпрацю! 

З повагою, організаційний комітет 

 

Реєстраційна картка учасника 

 

Прізвище ___________________________________________________________________________ 

Ім’я ________________________________________________________________________________ 

По батькові _________________________________________________________________________ 

Науковий ступінь, вчене звання ________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Назва закладу _______________________________________________________________________ 

Назва структурного підрозділу _________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Посада  _____________________________________________________________________________ 

Адреса закладу, країна ________________________________________________________________ 

Контактний телефон _________________________________________________________________ 

E-mail _____________________________________________________________________________ 

Форма участі ________________________________________________________________________ 

Назва тез ___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Назва доповіді ______________________________________________________________________ 

Назва наукового напрямку ____________________________________________________________ 

Дата _______________________________________________________________________________ 

 


