
Резолюція 

VI Конгресу Наукового товариства патофізіологів України 

«Від експериментальних досліджень до клінічної патофізіології» 

з міжнародною участю, проведеного 3-5 жовтня 2012 року 

(Сімферополь-Місхор) 

 

В роботі Конгресу прийняли участь 178 делегатів від 15 областей 

України, в тому числі ректори медичних ВНЗ, директори НДІ, зав. 

кафедрами, голови обласних патофізіологічних товариств, провідні 

спеціалісти кафедр медичних ВНЗ, науково-дослідницьких інститутів та 

установ, а також 13 вчених Росії з Москви, Санкт-Петербурга, Томська, 

Казані, Єкатеринбурга, Курська (в тому числі Академик РАН і РАМН 

Черешнєв Валерій Олександрович -  директор Інституту імунології і  

фізіології  УрО РАН, голова комітету з науки та наукоємним технологіям 

Держдуми РФ), представники Білорусії, Вірменії, Казахстану, Латвії, 

Молдови. З дальнього зарубіжжя до нас прибули патофізіологи Польщі 

(Курпіш Мацей), Хорватії (Зденко Ковач), Японії (Осаму Матсуо). Серед 

присутніх були 3 члена Ради міжнародного товариства патофізіологів (Осаму 

Матсуо, Зденко Ковач, Гризельда Навасардян), 4 академіка НАНУ, НАМНУ, 

РАМН, 5 чл.-кор. НАНУ, АМНУ, 37 докторів наук, 61 кандидат наук, 68 

делегатів без вченого ступеня. 

На трьох пленарних та 12 секційних засіданнях делегати конгресу 

заслухали та обговорили 118 наукових доповідей. На Конгресі були 

представлені 96 стенодових та Е-постерних доповідей, з яких 25 зробили 

молоді вчені-патофізіологи. 

 

Делегати конгресу наголошують: 

1. Відзначити розвиток в Україні приоритетних напрямків нових 

науково-методологічних розробок та технологій фундаментальної та 

клінічної патофізіології, які були представлені академіками НАНУ 

Мойбенко О.О., Магурою І.С., акад. НАМНУ, чл.-кор. НАНУ 

Резніковим О.Г, чл.-кор. НАНУ Сагачем В.Ф., чл.-кор. НАМНУ 

Єльским В.М., професорами Атаманом О.В., Гоженко А.І., Досенком 

В.Є., Казімірко Н.К., Колесником Ю.М., Кубишкіним А.В., Лук’янець 

О.О., Соловйовим А.І., Скибо Г.Г., Федоровим Ю.В., Чоп’як В.В., 

Шубою Я.М., Янчієм Р.І. 

2. Відзначити високий науковий рівень стендових доповідей, 

представлених до Конгресу молодими вченими, 8 з яких нагороджені 

грошовими преміями. 

3. Висловити вдячність і щиру подяку ректору Кримського державного 

медичного університету чл.-кор. НАМНУ проф. Бабаніну А.А. 



проректору з науково-дослідної роботи КДМУ Кубишкіну А.В. та 

всім членам локального організаційного комітету. 

4. Затвердити Звіт Правління Наукового товариства патофізіологів 

України та Ревізійної комісії НТПУ. 

5. Визнати роботу Правління Наукового товариства патофізіологів 

України та Ревізійної комісії за звітний період задовільною. 

6. Вважати за доцільне зосередити зусилля патофізіологів України на 

вивчення таких пріоритетних проблем, як: 

а) молекулярно-генетичні дослідження патогенезу та протекції; 

б) посилення використання сучасних технологій для вивчення 

патологічних процесів в галузі серцево-судинних захворювань, 

онкології та екстремальних станів, а також розробки нових підходів 

до лікування цих хвороб;. 

7. При дослідженнях на тваринах суворо дотримуватись рішень 

Міжнародної конвенції з етичних питань. 

8. Підтримати рішення наради завідувачів кафедр, що була проведена в 

рамках VI Конгресу НТПУ, і яка включає наступні основні питання: 

  Доручити колективу авторів Національного підручника по 

патофізіології, який готується на основі  базового підручника 

«Патофізіологія» за ред. Зайка М.Н. і Биця Ю.В. (2010 р. в.), завершити 

роботу по підготовці підручника із урахуванням всіх зауважень, які були 

зроблені в процесі обговорення, та здати підручник до видавництва. 

Термін виконання  жовтень 2012 року. Відповідальний: проф.  

М.В.Кришталь. 

    Доручити колективу авторі нового підручника «Патофізіологія 

дитячого віку» завершити роботу по підготовці  та здачі до видавництва 

підручника. Термін виконання  2013 рік. Відповідальний: проф. В.Ф. 

Мислицький. 

 Доручити кафедрі патофізіології Національного медичного університету 

імені О.О.Богомольця завершити підготовку до друку посібника до 

практичних занять з патологічної фізіології, написаного відповідно до 

нової навчальної програми з патологічної фізіології, складеної на основі 

кредитно-модульної системи організації навчального процесу, та здати 

його до видавництва. Термін виконання грудень 2012 року. 

Відповідальний: проф. М.В.Кришталь. 

 Почати роботу по створенню фонду загальнонаціональної бази наочного 

матеріалу (муляжі, тести, лекції, відеофільми, методичні рекомендації за 

предметом, відеоархив класичних експериментальних досліджень, та 

ін.). Термін виконання 2013-2015 роки. (Усі завідуючи кафедрами). 

 Рекомендувати проблемній комісії АМН и МОЗ України «Фізіологія і 

патологічна фізіологія» встановити строк  розглядання  матеріалів 

плануємих кандидатських дисертацій не більш 2-ох місяців, а 

докторських  дисертацій – не більш 3-х місяців. 



 Клопотати перед МОЗ України про внесення олімпіади з патофізіології, 

як однієї з найважливих базових дисциплін, до щорічного переліку 

Всеукраїнських студентських олімпіад.  Відповідальний – професор 

Ю.М.Колесник. 

 З метою зберігання науково-педагогічних кадрів звернутися до МОН  

України з пропозицією рекомендувати ректорам медичних ВУЗів 

переводити викладачів на посаду доцента по факту захисту 

кандидатської дисертації, а на посаду професора - по захисту 

докторської дисертації. Відповідальний – професор Ю.М.Колесник. 

 Враховуючи рекомендації Шанхайської декларації Міжнародного 

товариства патофізіологів (2009 р.) щодо мирових тенденцій розвитку 

викладання патофізіології клопотати перед МОЗ України ввести в 

учбовий план студентів медичного факультету 5-6 курсу елективний 

курс «Клінічна патофізіологія».Відповідальний – професор 

Ю.М.Колесник.   

 З метою подальшого розвитку англомовної форми навчання іноземних 

студентів додати зусиль по координації діяльності кафедр щодо 

розвитку англомовної форми навчання. Рекомендувати використання 

підручника  «Загальна і клінічна патофізіологія» англійською мовою як 

базового для викладання патофізіології та переробити його для другого 

видання. Відповідальний – професор А.В.Кубишкін. 

 

9. Звернутися до ректорів медичних університетів України з проханням 

про щодо посилення матеріально-технічної бази кафедр 

патофізіології і розвитку наукових досліджень на кафедрах. 

10. Вважати за доцільне публікацію в 2013-2014р.р. книги «Tumor 

pathophysiology for oncologist» за редакцією Осінського СП., Чехуна 

В.Ф., Фріса Гельмута, Ваупеля Петера. 

11. Рекомендувати місто Вінницю як місце проведення в 2014 р. 

чергового Пленуму НТПУ. Доручити Правлінню НТПУ визначити 

місце проведення Конгресу у 2016 році. 

12. Звернутися до ректора Одеського державного медичного 

університету академіка Запорожана Валерія Миколайовича щодо 

питання поновлення започаткованого в Одесі нагородження медаллю 

ім. В.В. Підвисоцького патофізіологів за видатний науковий або 

організаційний внесок в розвиток патофізіології. 

13. Вважати за потрібне зробити зауваження завідувачам кафедрами 

патофізіології, які не знайшли можливості прийняти участь в роботі 

VI Конгресу НТПУ. Це завідувачі кафедр патофізіології міст 

Дніпропетровська (Довгаль Геннадій Володимирович), Львова 

(Регеда Михайло Степанович), Одеси (Пустовойт Михайло 

Михайлович), Тернополя (Бондаренко Юрій Іванович), Чернівців 

(Роговий Юрій Євгенович). 



14. Встановити членські внески в розмірі 3% від ставки, 80% з яких 

направляються НТПУ, 20% лишаються у розпорядженні обласних 

товариств. Членські внески аспірантів становлять 30 грн. в рік. 

15. Довести резолюцію до відома всіх наукових патофізіологічних 

товариств областей України. 

16. Освітити роботу VI Конгресу НТПУ у «Фізіологічному журналі», 

«Журналі Національної академії медичних наук України», 

«Таврійському медико-біологічному віснику», а також в одному з 

наукових видань з патофізіології за кордоном. 

 

Президент Наукового товариства 

патофізіологів України 

академік НАН України       О.О. Мойбенко 

 

Науковий секретар НТПУ      С.І. Павлович 
 


