
ЗВІТ  

про проведення науково-практичної конференції  з міжнародною участю Галицькі 

читання «СУЧАСНІ УЯВЛЕННЯ ЩОДО ПАТОГЕНЕЗУ ЗАПАЛЕННЯ: МІСЦЕВІ ТА 

СИСТЕМНІ МЕХАНІЗМИ»  

(м. Івано-Франківськ, «Івано-Франківський національний медичний університет», 19-20 

вересня 2019 р.)   

 

19-20 вересня 2019 р. в конференц-залі готелю «Надія» (м.Івано-Франківськ) проводилась 

науково-практична конференція з міжнародною участю Галицькі читання «СУЧАСНІ 

УЯВЛЕННЯ ЩОДО ПАТОГЕНЕЗУ ЗАПАЛЕННЯ: МІСЦЕВІ ТА СИСТЕМНІ МЕХАНІЗМИ». 

Конференція проведена кафедрою патологічної фізіології Івано-Франківського 

національного медичного університету (завідувач – Заслужений діяч науки і техніки України, 

д.мед.н., проф. Л.М. Заяць). 

В роботі конференції прийняли участь понад 100 науковців, серед яких професори та 

викладачі провідних патофізіологічних кафедр України, співробітники Науково-дослідницьких 

інститутів, студенти та аспіранти медичних університетів, які зацікавлені у вивченні історії та 

сучасності патофізіологічної науки, зокрема патогенезу запалення, фундаментальних проблем 

медицини, вивченні та вирішенні актуальних проблем патофізіології, клінічної патофізіології. 

Учасники представляли наукові осередки України, Польщі та Словаччини.  

Тематика основних напрямків конференції: 

1. Сучасні проблеми, етіологія запалення. 

2. Патогенез запалення. 

3. Клінічні аспекти запалення. 

4. Експериментальна та клінічна терапія запалення. 

Конференція включена до Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних 

конференцій 2019 року (МОЗ України, НАМН України, Укрмедпатентінформ № 281 ). 

19 вересня після відкриття конференції привітальним словом ректора Івано-Франківського 

національного медичного університету, професора Рожко Миколи Михайловича, було 

заслухано та обговорено під час активної дискусії 9 пленарних виступів лідерів науково-

патофізіологічних шкіл України. 

20 вересня були проведені секційні засідання із експериментальної та клінічної 

патологічної фізіології і секція молодих вчених.  

Всього було заслухано понад 40 доповідей. 

Під час проведення «круглого столу» проводилося активне обговорення нагальних питань 

навчального процесу. 



Матеріали висвітлили основні проблеми патогенезу запальних процесів, реакції 

неімунного захисту організму, патофізіологію серцево-судинної системи, ендотеліальні 

дисфункції, ендогенну інтоксикацію та синдром системної запальної реакції, системні-

антисистемні взаємовідносини в патогенезі судомного синдрому та низькоступеневе дифузне 

хронічне запалення, метаболічні захворювання та роль кишкової мікробіоти. 

Особлива увага приділена фундаментальним питанням щодо патогенезу запалення, 

низькоступеневому дифузному хронічному запаленню та синдромі системної  запальної реакції. 

Також жваву дискусію серед професорсько-викладацького складу вишів викликали шляхи 

вдосконалення навчального процесу в сучасних умовах, ефективна підготовка студентів до 

іспитів та здачі КРОКу. 

Було запропоновано написання підручника по патологічній фізіології, а також посібника 

для практичних занять на українській та англійській мовах для стоматологічних та 

фармацевтичних факультетів. Президент наукового товариства патофізіологів, професор 

Гоженко А.І. висловив пропозицію щодо створення Української асоціації медичної науки, яка 

організовується задля об'єднання медиків-науковців  різних спеціальностей для єдиної мети: 

сприяння розвитку Вітчизняної науки,захисту інтересів науковців, підтримки престижу та 

конкурентоспроможності українських наукових шкіл та поглиблення контактів із провідними 

науковими центрами Світу. 

Наукові публікації у вигляді тез представлені в матеріалах науково-практичної 

конференції з міжнародною участю Галицькі читання «СУЧАСНІ УЯВЛЕННЯ ЩОДО 

ПАТОГЕНЕЗУ ЗАПАЛЕННЯ: МІСЦЕВІ ТА СИСТЕМНІ МЕХАНІЗМИ» (19-20 вересня 2019 

року). 

Резолюція конференції: 

1. Удосконалити шляхи покращення навчального процесу на кафедрах патологічної 

фізіології з акцентом на взаємодію із клінічними дисциплінами. 

2. Зосередити увагу на подальшому розвитку патофізіології, як у фундаментальному 

аспекті, так і в новому напрямку який активно розвивається останні 20-ти річчя – клінічної 

патофізіології.  

3. Активно залучати талановиту студентську молодь до науково-дослідницької роботи в 

межах патофізіологічних шкіл, оскільки активне залучення студентства – це запорука 

повноцінного резерву та перспектив розвитку наукових напрямків, які існують на сьогоднішній 

день. 

4. Підвищити роль наукового товариства патофізіологів в представленні інтересів 

результатів роботи членів наукового товариства в науковому просторі України. 

 

Проректор з наукової роботи                                         І.П. Вакалюк     


