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ХРОНІКА

VII конгрес наукового товариства патофізіологів 
України
5-7 жовтня 2016 р. у м. Харків на базі На-
ціонального фармацевтичного університету 
відбувся VII Національний конгрес патофізіо-
логів України з міжнародною участю «Пато-
фізіологія і фармація: шляхи інтеграції», який 
був присвячений пам’яті першого президента 
Наукового товариства патофізіологів Украї-
ни у незалежній  державі - академіку НАН 
України Олексію Олексійовичу Мойбенку. 
В організації конгресу взяли участь Націо-
нальна академія наук України, Національна 
академія медичних наук України, Міністер-
ство охорони здоров’я України, Наукове 
товариство патофізіологів України, Інсти-
тут фізіології імені О.О. Богомольця НАН 
України, Національний фармацевтичний 
університет та Харківський національний 
медичний університет. Конгрес проходив 
під девізом інтеграції патофізіологічної та 
фармацевтичної науки.

У роботі конгресу взяли участь 250 
учасників (з них 64 – делегати з правом 
голосу) від 13 областей України, в тому числі 
ректори медичних вищих наукових закладів, 
директори науково-дослідних інститутів, 
завідувачі профільних кафедр, голови облас-
них патофізіологічних товариств, провідні 
спеціалісти кафедр медичних вузів, науково-
дослідних інститутів та установ. Серед при-
сутніх були 1 член ради міжнародного това-
риства патофізіологів (проф. А.В. Ку биш кін), 
3 акад. НАНУ та НАМНУ, 3 чл.-кор. НАНУ, 
НАМНУ та НААНУ, 35 докторів наук, 62 
кандидати наук.

Науковий форум відкрив в.о. президента 
Наукового товариства патофізіологів України, 
академік НАМНУ, чл.-кор. НАНУ О.Г. Рез-
ніков. На адресу конгресу надійшли вітання 
від Комітету Верховної Ради України з питань 

охорони здоров’я за підписом О.В. Богомо-
лець та від президента Національної академії 
медичних наук України акад. В.І. Цимбалюка. 
З вітаннями та побажаннями плідної роботи 
звернулися директор Інституту біохімії ім. 
О.В. Палладіна НАН України, академік-
секретар відділення біохімії, фізіології та 
молекулярної біології НАН України, акад. 
НАН і НАМН України С.В. Комісаренко, 
в.о. начальника управління охорони здоров’я 
Харківської обласної державної адміністра-
ції Г.М. Сіроштан, ректор Національного 
фармацевтичного університету, акад. НАН 
України В.П, Черних, проректор з наукової 
роботи Харківського національного медич-
ного університету проф. В.В. М’ясоєдов та 
генеральний секретар Українського фізіо-
логічного товариства, д.б.н. Л.М. Шаповал.

На відкритті конгресу присутні вша-
нували пам’ять академіка НАН України 
О.О. Мойбенка, який протягом 23 років був 
президентом Наукового товариства пато-
фізіологів України. З доповіддю «Мойбенко 
О.О. - життя в ім’я науки» виступив чл.-кор. 
НАН України В.Ф. Сагач. У пленарній до-
повіді академіка НАМНУ, чл.-кор. НАНУ  
О.Г. Резнікова «Актуальний аспект пато-
фізіології: епігенетичне програмування 
вродженої патології» підкреслена суттєва 
роль пренатальних патогенних чинників у 
розвитку епігенетич но зумовлених функціо-
нальних розладів ней роендокринної та інших 
фізіологічних систем. Великий інтерес ви-
кликала доповідь акад. НАНУ В.П. Черниха 
«Безпека ліків – камертон фармації», в якій 
була розгорнута сучасна картина досліджень 
з мінімізації ризиків при застосуванні ліків 
на основі поглиблення знань про механізми 
їх дії. Привернули увагу учасників конгресу 
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пленарні доповіді провідних учених проф. 
Ю.М. Колесника «Ремоделювання міокарда 
при артеріальній гіпертензії та цукровому 
діабеті: структурно-функціональні моле-
кулярно-генетичні аспекти», акад. НАН 
України А.М. Гольцева «Патологічні фактори 
розвитку аутоімунних захворювань. Сучасні 
підходи до їх лікування», проф. А.І. Гоженка 
«Сучасна теорія хвороби: стан та перспекти-
ви», проф. А.В. Кубишкіна «Патогенентичні 
взаємозв’язки при формуванні основних 
синдромів критичних станів», чл.-кор. НАМН 
України проф. О.М. Пархоменка «Клініч-
на патофізіологія у практиці невідкладної 
кардіології - пам’яті академіка НАНУ О.О. 
Мойбенка», проф. В.Є. Досенка «Корвітин 
- найуспішніший український лікарський 
засіб: історія створення та механізми дії» та 
проф. М.О. Клименка «Деякі сучасні аспекти 
патогенезу запалення».

На 3 пленарних та 12 секційних засідан-
нях було заслухано і обговорено 118 наукових 
доповідей, а також представлено 96 стен-
дових та Е-постерних доповідей, з яких 25 
зробили молоді вчені-патофізіологи.

На засіданнях розглядалися наступні 
актуальні проблеми: молекулярно-генетичні 
епігенетичні механізми розвитку патоло-
гічних процесів і хвороб, сучасні уявлення 
щодо патогенезу типових патологічних про-
цесів (запалення, аутоімунні ураження, шок 
тощо), експериментальні та патофізіологічні 
аспекти уражень різних органів та систем 
(серцево-судинної, ендокринної, репродук-
тивної, нервової та ін.), зв’язок патофізіології 
з фармацевтичним сектором галузі охорони 
здоров’я.

За змістовні та чудово ілюстровані по-
стерні доповіді були премійовані наступні 
молоді вчені: П.П. Єрмуракі (м. Одеса), І.В. 
Марченко (м. Суми), Л.В. Галузінська (м. 
Харків), Н.С. Краснова (м. Харків), Н.Я. Мар-
тинюк (м. Київ). З великим успіхом пройшла 
виставка монографій, опублікованих пато-
фізіологами України за звітній період від VII 
до VII конгресів НТПУ (2012-2016рр.).

На третьому пленарному засіданні деле-
гати заслухали звіт про діяльність Наукового 
товариства патофізіологів України (доповідач 
акад. НАМНУ, чл.-кор. НАНУ О.Г. Резніков) 
та звіт ревізійної комісії (доповідач проф. 
І.М. Маньковська). Проведено вибори прав-
ління та ревізійної комісії. Президентом 
НТПУ обрано з.д.н.т. України, проф. А.І. Го-
женка; віце-президентами: з наукової роботи 
– проф. В.Є. Досенка, з міжнародної діяль-
ності – проф. Н.М. Кононенко, з навчальної 
роботи – проф. О.В. Атамана, головою ради 
старійшин – акад. НАМНУ, чл.-кор. НАНУ 
О.Г. Резнікова; вченим секретарем – проф. 
Р.С. Вастьянова; головою ревізійної комісії 
– проф. І.М Маньковську.

До списку почесних членів НТПУ були 
внесені видатні патофізіологи акад. НАНУ 
і НАМНУ Г.М. Бутенко, чл.-кор. НАМНУ  
B.М Єльський, проф. Н.К. Казимірко, проф. 
A.B. Кубишкін, проф. В.Я. Березовський та 
проф. C.Б. Французова.

У межах конгресу була проведена нарада 
завідувачів кафедр патологічної фізіології 
ВМНЗ України та круглий стіл «Питання 
викладання патофізіології», на яких було 
вирішено почати роботу по створенню 
фонду загальнонаціональної бази наоч ного 
матеріалу (муляжі, тести, лекції, відеофільми, 
ме тодичі рекомендації за предметом, відео-
архів класичних експериментальних дослід-
жень тощо), національного підручника з 
патологічної фізіології для студентів ви-
щого фармацевтичного навчального зак-
ладу і фармацевтичних факультетів вищих 
медичних навчальних закладів III-IV рівнів 
акредитації, а також створення умов для 
впровадження курсу дистанційного навчання 
з патологічної фізіології.

Спільнота патофізіологів вдячна спонсо-
рам, які підтримували організацію та про-
ведення конгресу: фармацевтичній компанії 
«Здоров’я», Борщагівському хіміко-фарма-
цевтичному заводу, аптечній мережі «9-1-1», 
тижневику «Аптека», ТОВ «Фарма Старт», 
фармацевтичній компанії «Фіто-Лек», хіміко-
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фармацевтичному заводу «Червона зірка».
Матеріали конгресу (58 статей) опублі ко-

вано в журналах «Експериментальна і клінічна 
медицина» та «Український біофар мацевтичний 
журнал» та у збірці тез (253 те зи доповідей).

Конгрес постановив провести наступний 
пленум НТПУ у 2018р. (III квартал) у м. 
Полтава на базі ВДНЗУ «Українська медична 
стоматологічна академія».

Оргкомітет конгресу висловлює щи ру 
подяку ректору Національного фармацев-

тичного університету академіку НАНУ  
В.П. Черних, завідувачу кафедри патологічної 
фізіології Національного фармацевтичного 
університету проф. Н.М. Кононенко, заві-
ду вачу кафедри патологічної фізіології Хар-
ківського національного медичного універ-
ситету проф. О.В. Ніколаєвій та співробітни-
кам кафедр патофізіології, які доклали 
великих зусиль для успішного проведення 
VII Національного конгресу патофізіологів 
України.

Акад. НАМНУ, чл.-кор. НАНУ О.Г. Резніков, 
ст.н.с. С.І. Павлович
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