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Національна академія медичних наук України 

Запорізький державний медичний університет 
ДУ «Інститут фармакології та токсикології НАМН України» 

  ВГО «Асоціація фармакологів України»                              

II НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ 

«ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ТА КЛІНІЧНІ АСПЕКТИ ФАРМАКОЛОГІЇ 
(пам’яті професора В.В. Дунаєва) 

22 листопада 2022 р., м. Запоріжжя 
 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

 
Ректорат Запорізького державного медичного університету, Дирекція ДУ «Інститут 

фармакології та токсикології НАМН України», ВГО «Асоціація фармакологів України» 
запрошують Вас прийняти участь у II Всеукраїнській науково-практичній конференції з 
міжнародною участю «Фундаментальні та клінічні аспекти фармакології (пам’яті 
професора В.В. Дунаєва»), згідно Реєстру з’їздів та конференцій МОЗ України на 2022 

рік, яка відбудеться 22 листопада 2022 р. на базі Запорізького державного медичного 
університету та ДУ «Інститут фармакології та токсикології НАМН України».  

Напрямки роботи конференції: 

- фундаментальна та експериментальна фармакологія; 

- підходи до створення лікарських засобів 
- сучасні аспекти доклінічного/клінічного дослідження лікарських засобів; 
- методичні підходи до створення лікарських засобів 
- клінічна фармакологія; 

- токсикологія 

- інформаційні технології при розробки нових лікарських засобів та лікарських 
форм 

- правові та біоетичні аспекти фармакології 
- філософія викладання та нові технології формування професійних компетенцій з 

дисципліни «Фармакологія» 

Формат проведення конференції online/offline – online платформа 
Teams, offline – кафедра фармакології та медичної рецептури з курсом 

нормальної фізіології ЗДМУ. 
За   підсумками   конференції    заплановано    видання    збірника    тез 

II Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю 

«Фундаментальні та клінічні аспекти фармакології (пам’яті професора В.В. 
Дунаєва)» та програма конференції (для учасників з усними доповідями). 



І Н С Т Р У К Ц І Я П О О Ф О Р М Л Е Н Н Ю П У Б Л І К А Ц І Й 

Публікація тез: обсяг – 1 друкований лист A4; шрифт – Times New Roman,  
розмір 12; полуторний міжрядковий інтервал.   

Структура тез: 
- Назва роботи прописними літерами   
- П.І.Б. авторів   
- Повна назва закладу.   
- Назва кафедри.   
- Текст тез (українська, або англійська мови).   
Текст тез повинен включати: вступ, мету дослідження, матеріали та 

методи, отримані результати, висновки.   

Публікація тез – безкоштовна 

 
Мови конференції: українська/англійська 

 

Для участі в конференції до 01 листопада 2022 року 
до Оргкомітету на електронну пошту надсилаються: анкета 

учасника конференції (додаток 1), електронний варіант тези за адресою:   

kdlabzsmu@gmail.com 

 
Телефони для довідок +38 (097) 797-08-84 Павлов Сергій Васильович 

+38(097)6180173 Алієва Олена Геннадіївна (секретар) 

Телефакс. +38 (0612) 224-64-70. 
 

ДОДАТОК 1 

Анкета учасника 
Прізвище, ім’я, по-батькові автора, 

співавторів, учасника 
 

Повна назва закладу, кафедри  

Обрана секція  

Форма участі: усна доповідь з публікацією тез 
 
публікація тез 

Контактний телефон  

E-mail  

 
 
 
 

З повагою, оргкомітет 

mailto:kdlabzsmu@gmail.com
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