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VI Конгрес Наукового товариства патофізіологів України з міжнародною участю
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VI Конгрес Наукового товариства пато-
фізіологів України (НТПУ) з міжнарод-
ною участю «Від експериментальних до-
сліджень до клінічної патофізіології» від-
бувся 3–5 жовтня 2012 р. у Криму на базі 
санаторію «Місхор».

Ініціаторами й організаторами Конгресу 
виступили Національна академія наук Ук-
раїни, Національна академія медичних наук 
Ук раїни, Міністерство охорони здоров’я Ук-
раїни, Міністерство охорони здоров’я АРК, 
Наукове товариство патофізіологів України, 
Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАН 
України, Кримський державний медичний 
університет ім. С.І. Георгієвського.

Конгрес урочисто відкрив президент НТПУ 
академік НАН України, професор О.О. Мой-
бенко. З вітаннями до учасників форуму звер-
нувся голова локального оргкомітету Конгре-
су, проректор з наукової роботи, завідувач ка-
федри патофізіології Кримського державного 
медичного університету ім. С.І. Георгієвського 
професор А.В. Кубишкін і член ради Міжна-
родного товариства патофізіологів професор 
Осаму Матсуо (Японія).

У роботі Конгресу взяли участь 178 деле-
гатів від 15 областей України, в тому числі 
ректори вищих медичних навчальних за-
кладів, директори науково-дослідних інсти-
тутів, завідувачі кафедр, голови обласних 
патофізіологічних товариств, провідні фа-
хівці з різних установ України, а також 13 
російських учених із Москви, Санкт-Пе тер-
бурга, Томська, Казані, Єкатеринбурга, Кур-
ська (серед них академік РАН і РАМН Ва-
лерій Олександрович Черешнєв — директор 
Інституту імунології і фізіології Уральсько-
го відділення РАН, голова Комітету з науки 
і наукоємних технологій Держдуми РФ), 
представники Білорусі, Вірменії, Казахста-
ну, Латвії, Молдови. З далекого зарубіжжя 
до нас прибули відомі патофізіологи: проф. 
Мацей Курпіш (Maciej Kurpisz) з Польщі, 
проф. Зденко Ковач (Zdenko Kovač) з Хор-
ватії, проф. Осаму Матсуо (Osamu Matsuo) 
з Японії. Серед присутніх були 3 члени Ради 
Міжнародного товариства патофізіологів 
(Осаму Матсуо, Зденко Ковач, Гризельда 
Навасардян), 4 академіки НАН України, 
НАМН України, РАМН, 5 членів-корес пон-
дентів НАН і НАМН України, 37 докторів 
наук, 61 кандидат наук, 68 делегатів без уче-
ного ступеня.

3–5 жовтня 2012 року в АР Крим на базі санаторію «Місхор» відбувся VI Конгрес Наукового товари-
ства патофізіологів України з міжнародною участю «Від експериментальних досліджень до клінічної 
патофізіології». Наукова тематика Конгресу була спрямована на обговорення різних аспектів сучасної 
патофізіології як інтегративної науки, що вивчає зміни функціонування цілісного організму в разі фор-
мування патології і становить основу клінічного мислення.
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На трьох пленарних і 12 секційних засі-
даннях делегати Конгресу заслухали й об-
говорили 118 наукових доповідей. Було 
представлено 96 стендових та Е-постерних 
доповідей, 25 з яких підготували молоді 
вче ні-патофізіологи.

Центральними доповідями пленарних за-
сідань стали виступи акад. НАН України 
О.О. Мойбенка «Молекулярно-генетичні ас-
пекти ішемічної патології серця і нові шля-
хи кардіопротекції (від гена до інфаркту 
міо карда)»; акад. РАН і РАМН В.О. Череш-
нєва «Системний підхід в імунопатофізіо-
логії»; акад. НАМН України, чл.-кор. НАН 
України О.Г. Резнікова «Сигнальні детермі-
нанти імпринтингової патології нейроендо-
кринних функцій і поведінки»; проф. Осаму 
Матсуо (Японія) «Фібринолітичні фактори 
відіграють ключову роль у репарації печін-
ки»; чл.-кор. НАН України В.Ф. Сагача «Га-
зові трансмітери, мітохондрії і функціональ-
ні порушення серцево-судинної системи»; 
проф. Мацея Курпіша (Польща) «Доклініч-
ні і клінічні дослідження методу регенерації 
постінфарктного серця з допомогою апліка-
ції міобластів людини»; проф. В.Є. Досенка 
«Нові механізми регуляції системи мік ро-
РНК: роль протеасомного протеолізу, тело-
мерази та ліпоксигенази»; проф. Зденко 
Ковача (Хорватія) «Проблеми викладання 
клінічної патофізіології»; проф. С.П. Осин-
ського «Патофізіологічні основи формування 

мікрооточення пухлинних клітин і його роль 
у пухлинній прогресії»; проф. Ю.М. Колес-
ника «Патогенетичні механізми пошкоджень 
бета-клітин панкреатичних острівців і вплив 
переривчастої гіпоксії»; проф. В.В. Чоп’як 
«Автоімунні хвороби та первинні імунодефі-
цити»; проф. Г.Г. Скибо «Патофізіологічні 
аспекти нейродегенеративних захворювань»; 
акад. НАМН України В.К. Гриня «Патофізіо-
логічні аспекти клітинної кардіоміопласти-
ки при експериментальному інфаркті міо-
карда»; проф. А.В. Кубишкіна «Асоційоване 
запалення як чинник промоції і прогресії па-
тології».

На секційних засіданнях Конгресу роз-
глядали актуальні питання патофізіології, 
такі як: патофізіологія дихання, гіпоксія; па-
тофізіологія нирок, видільної і репродук-
тивної систем; патофізіологія серцево-су-
динної системи, атеросклерозу та інфаркту 
міокарда; патофізіологія нервової системи; 
патофізіологія травної системи і стоматоло-
гічних захворювань; патофізіологія ендо-
кринної системи і вікова патофізіологія; па-
тофізіологія екстремальних станів і стрес; 
запалення й імунопатологія; патофізіологіч-
ні основи розроблення нових лікарських 
препаратів, методів діагностики; експери-
ментальна терапія.

З доповідями й повідомленнями, які при-
вернули найбільшу увагу присутніх, висту-
пили: проф. Я.М. Шуба (Київ), проф. Р.І. Ян-

Виступ академіка РАН і РАМН
 Валерія Олександровича Черешнєва

Виступ президента НТПУ академіка НАН України 
Олексія Олексійовича Мойбенка
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чій (Київ), проф. Г.В. Книшов (Київ), проф. 
В.М. Єльський, проф. С.В. Зябліцев, доц. 
В.Ю. Михайліченко (Донецьк), проф. А.І. Го-
женко (Одеса), проф. І.І. Заморський (Чер-
нівці), проф. О.В. Євстаф’єва (Сімферо-
поль), проф. К.С. Непорада (Полтава), проф. 
А.П. Левицький (Одеса), проф. Н.К. Казі-
мірко (Луганськ), проф. А.В. Полоников 
(Курськ, Росія), проф. П.М. Савілов (Там-
бов, Росія), доц. Ю.І. Строєв, доц. Л.П. Чурі-
лов (Санкт-Петербург, Росія), доц. А.С. Гри-
горян (Єреван, Вірменія), доц. А.Н. Жек-
сенова (Актобе, Казахстан), Anda Kaulina, 
Daina Voita (Рига, Латвія).

У рамках Конгресу було проведено нараду 
завідувачів кафедр, на якій обговорювались 
питання викладання патофізіології та про-
блеми її подальшого розвитку як науки, що 
становить основу клінічного мислення.

За змістовні й чудово ілюстровані допові-
ді було відзначено молодих учених: I премію 
отримав О.В. Носаль (Київ), II премію — 
І.І. Фомочкіна (Сімферополь), Ю.І. Стрель-
ченко (Донецьк), III премію — А.О. Тюпка 
(Харків), М.Р. Герасимчук (Івано-Фран ків-
ськ), І.І. Ченцова (Київ), О.В. Ткачук (Чер-
нівці), Н.Д. Рикало (Вінниця). Подякою 
VI Конгресу патофізіологів України та цінни-
ми подарунками були нагороджені: Г.В. Порт-
ніченко, С.В. Гончаров (Київ), А.В. Капустіна 
(Москва).

З великим успіхом пройшла виставка мо-
нографій, опублікованих патофізіологами 
України за період від V до VI Конгресів 
НТПУ (2008–2012 рр.).

На заключному пленарному засіданні 
учасники заслухали звіт про діяльність 
НТПУ (доповідач — акад. О.О. Мойбенко) 
та звіт Ревізійної комісії (доповідач — 
М.О. Клименко). Було наголошено на необ-
хідності уважнішого ставлення до питань 
кадрової політики на кафедрах патологічної 
фізіології медичних університетів. Проведе-
но вибори правління НТПУ та Ревізійної 
комісії. Президентом НТПУ обрано акад. 
НАН України О.О. Мойбенка; віце-пре -
зидентами — акад. НАМН України, чл.-кор. 
НАН України О.Г. Резнікова, чл.-кор. НАМН 
України В.М. Єльського, проф. Ю.М. Колес-
ника, проф. А.В. Кубишкіна; вченим секре-
тарем — ст. наук. співр. С.І. Павлович; голо-
вою Ревізійної комісії — проф. С.Б. Фран-
цузову.

Матеріали Конгресу (173 статті) опублі-
ко вано в журналі «Таврійський медико-біо-
логічний вісник».

Роботу форуму супроводжували стен-
дові експозиції компаній, які підтриму-
вали його організацію і проведення: ТОВ 
«МСД Украї на», представництво «Ріхтер 

Члени президії Конгресу (зліва направо):
проф. А.В. Кубишкін, проф. Осаму Матсуо (Японія),

чл.-кор. НАМН України В.М. Єльський, акад. НАМН
України, чл.-кор. НАН України О.Г. Резніков

Делегати Конгресу (зліва направо):
проф. Ю.М. Колесник, чл.-кор. НАМН України

В.М. Єль ський, акад. НАМН України, чл.-кор. НАН 
Ук раїни О.Г. Резніков, чл.-кор. НАН України В.Ф. Сагач,  
проф. Осаму Матсуо (Японія), акад. НАН Украї ни 
О.О. Мойбенко, проф. В.В. Чоп’як, проф. Мацей Курпіш 

(Польща), проф. А.В. Кубишкін
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Гедеон Нрт», ТОВ «Клініка сучасних ме-
дичних технологій «Гемокод», ТОВ «Біо-
ЛабТех Лтд», компанія «АЛТ Україна 
Лтд».

Кожен з учасників і гостей Конгресу по-
вернувся додому з новими науковими зна-
ннями та незабутніми враженнями від гос-
тинної кримської землі.

Оргкомітет висловлює щиру подяку ор-
ганізаторам Конгресу, особливо ректору 
Кримського державного медичного універ-
ситету ім. С.І. Георгієвського чл.-кор. НАМН 
України А.А. Бабаніну, проректору з науко-
вої роботи КДМУ проф. А.В. Кубишкіну, які 
доклали значних зусиль щодо проведення 
VI Конгресу патофізіологів України.

Делегати VI Конгресу Наукового товариства патофізіологів України з міжнародною участю




