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ІНФОРМАЦІЯ

ПОВІДОМЛЕННЯ
ЩОДО СТВОРЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
«АСОЦІАЦІЯ МІКРОЕЛЕМЕНТОЛОГІВ УКРАЇНИ»
У ході проведення 24–26 вересня 2014 року в
м. Одесі Міжнародної науково-практичної конференції «Мікроелементи в медицині, ветеринарії,
харчуванні: перспективи співробітництва і розвитку» було висловлено побажання щодо об’єднання
вчених і фахівців практичних організацій, які працюють у різних напрямах мікроелементології та
граничних дисциплін, у єдину громадську організацію під назвою «Асоціація мікроелементологів
України». У подальшому, на засіданнях сателітного
симпозіуму (круглого столу) «Медична та прикладна мікроелементологія», що проходив у м. Одесі
15–17 вересня 2015 року в рамках конгресу
«Медицина транспорту – 2015», а також на науково-практичній конференції з міжнародною участю
«Бабенковські читання» у м. Івано-Франківську
29–30 жовтня 2015 року, було сформовано громадську організацію «Асоціація мікроелементологів України» (АМУ), обрано голову – доктора
медичних наук, професора, заслуженого діяча науки
і техніки України Леоніда Мойсейовича Шафрана і
секретаря – кандидата біологічних наук Ірину
Миколаївну Андрусішину, що дало змогу розпочати
реєстрацію Асоціації згідно з діючим законодавством України.
Як сказано в проекті Статуту, громадська організація «Асоціація мікроелементологів України» є
добровільною, самоврядною, незалежною, все
українською громадською організацією, яка
об'єднує на добровільних засадах спеціалістів, що
зайняті науково-дослідною, педагогічною та практичною діяльністю в галузі мікроелементології та
суміжних дисциплін, викладачів, студентів та аспірантів біологічних, ветеринарних, екологічних,
медичних, сільськогосподарських, технологічних
навчальних закладів тощо.
Діяльність асоціації спрямована на сприяння
обміну науковою інформацією, впровадженню
нових методів досліджень, підвищенню професійного рівня фахівців у галузі мікроелементології,
теоретичної та практичної значущості результатів
досліджень, прискоренню їхнього впровадження в
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практику, а також на захист своїх спільних інтересів
і реалізації статутних завдань.
Основною метою діяльності Асоціації є об’єд
нання зусиль її членів для сприяння створенню
оптимальних умов всебічного розвитку, максимальної реалізації творчого потенціалу та захисту законних інтересів науковців – біологів, медиків, ветеринарів, екологів, хіміків, технологів, спеціалістів
суміжних професій, зайнятих у системі забезпечення життєдіяльності, збереження й підвищення
потенціалу здоров’я людини та охорони довкілля.
Головними завданнями Асоціації є:
– сприяння науковій розробці пріоритетних проб
лем з мікроелементології, обміну інформацією,
поширенню знань з цієї галузі серед населення;
– аналіз, узагальнення результатів наукових досліджень, сприяння створенню умов для їхнього
скорішого впровадження в практику;
– ініціювання, підтримка, рецензування та активна
участь у проведенні міжнародних, національних,
регіональних програм та комплексних заходів
щодо раціонального забезпечення населення
біоелементами, удосконалення системи моніторингу, діагностики, лікування та профілактики
мікроелементозів, екозалежних захворювань у
людини та тварин, співпраця з міжнародними,
національними державними та громадськими
організаціями для їхньої реалізації;
– участь у розробці, обговоренні та внесенні на
затвердження у відповідні (вповноважені) міністерства та відомства згідно з чинним законодавством України проектів нормативних та методичних документів, які регламентують діяльність у
мікроелементології та граничних напрямах;
– формування банку даних з напрямів діяльності
Асоціації, сприяння утворенню єдиного електрон
ного інформаційного простору шляхом розміщення інформації щодо діяльності Асоціації в
мережі Інтернет;
– сприяння та організація проведення з’їздів, конференцій, симпозіумів, семінарів, навчальних
циклів, шкіл з метою підвищення кваліфікації
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фахівців, їх участі в творчих дискусіях щодо
сучасних напрямів наукових досліджень і концепцій розвитку мікроелементології;
– залучення для досягнення своєї статутної мети
засобів масової інформації, у тому числі шляхом
участі в розробці та реалізації програм підготовки та випуску профільного наукового журналу,
бюлетеня, збірників, монографій, енциклопедичних і науково-популярних видань.
Асоціація може бути виконавцем державних
замовлень відповідно до Закону України «Про громадські об’єднання».

УВЕДОМЛЕНИЕ
о создании общественной организации
«Ассоциация микроэлементологов Украины»
В ходе проведения 24–26 сентября 2014 года в
г. Одессе Международной научно-практической
конференции «Микроэлементы в медицине, ветеринарии, питании: перспективы сотрудничества и
развития» было высказано пожелание об объединении ученых и специалистов практических организаций, работающих в разных направлениях микроэлементологии и сопредельных дисциплин, в единую общественную организацию с названием
«Ассоциация микроэлементологов Украины». В
дальнейшем, на заседаниях сателлитного симпозиума (круглого стола) «Медицинская и прикладная
микроэлементология», который проходил в г. Одессе
15–17 сентября 2015 года в рамках конгресса
«Медицина транспорта – 2015», а также на научно-практической конференции с международным
участием «Бабенковские чтения» в г. ИваноФранковске 29–30 октября 2015 года, была создана общественная организация «Ассоциация микроэлементологов Украины» (АМУ), избран председатель – доктор медицинских наук, профессор,
заслуженный деятель науки и техники Украины
Леонид Моисеевич Шафран, и секретарь – кандидат биологических наук Ирина Николаевна
Андрусишина, что позволило начать регистрацию
Ассоциации согласно действующему законодательству Украины.
Как указано в проекте Устава, Ассоциация является добровольной, самоуправляемой, независимой, всеукраинской общественной организацией,

ІНФОРМАЦІЯ
Журнал «Актуальні проблеми транспортної
медицини» вводить рубрику «Мікроелементологія»
і продовжує приймати статті цього напряму для
публікації. Про хід реєстрації громадської організації «Асоціація мікроелементологів України» будемо
повідомляти читачів у наступних номерах.
Запрошуємо вчених, фахівців, які працюють у різних напрямах мікроелементології та граничних дисциплінах, усіх, хто проявляє інтерес і бажає спів
працювати в цій перспективній і важливій галузі
науки й практики, вступати в члени Асоціації.
Правління Асоціації, редакція журналу

которая объединяет на добровольных началах специалистов, занятых научно-исследовательской,
педагогической и практической деятельностью в
области микроэлементологии и смежных дисцип
лин, преподавателей, студентов и аспирантов биологических, ветеринарных, экологических, медицинских, сельскохозяйственных, технологических
учебных заведений.
Деятельность ассоциации направлена на содействие обмену научной информацией, внедрению
новых методов исследований, повышению профессионального уровня специалистов в области микроэлементологии, теоретической и практической значимости результатов исследований, ускорению их
внедрения в практику, а также на защиту своих
общих интересов и реализацию уставных задач.
Основной целью деятельности Ассоциации является
объединение усилий ее членов для содействия созданию оптимальных условий всестороннего развития,
максимальной реализации творческого потенциала
и защите законных интересов ученых – биологов,
медиков, ветеринаров, экологов, химиков, технологов, специалистов смежных профессий, занятых в
системе обеспечения жизнедеятельности, сохранения и повышения потенциала здоровья человека и
охраны окружающей среды.
Главными задачами Ассоциации являются:
– cодействие научной разработке приоритетных
проблем с микроэлементологии, обмена информацией, распространению знаний по этой отрасли среди населения;
– анализ, обобщение результатов научных исследований, содействие созданию условий для их
скорейшего внедрения в практику;
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УКРАЇНСЬКИЙ ЖУРНАЛ З ПРОБЛЕМ МЕДИЦИНИ ПРАЦІ
– инициирование, поддержка, рецензирование и
активное участие в проведении международных,
национальных, региональных программ и комплексных мероприятий по рациональному обеспечению населения биоэлементами, совершенствование системы мониторинга, диагностики,
лечения и профилактики микроэлементозов,
экозависимых заболеваний человека и животных, сотрудничество с международными, национальными государственными и общественными
организациями для их реализации;
– участие в разработке, обсуждении и внесении на
утверждение в соответствующие (уполномоченные) министерства и ведомства в соответствии с
действующим законодательством Украины проектов нормативных и методических документов,
регламентирующих деятельность в микроэлементологии и сопредельных направлениях;
– формирование банка данных по направлениям
деятельности Ассоциации, содействие образованию единого электронного информационного
пространства путем размещения информации о
деятельности Ассоциации на ее сайте в сети
Интернет;
– содействие и организация проведения съездов,
конференций, симпозиумов, семинаров, учебных циклов, школ с целью повышения квалификации специалистов, их участия в творческих
дискуссиях о современных направлениях науч-

NOTIFICATION
of the creation of public organization
«Association of Ukrainian specialists in Trace
Elements Science»
During the September 24–26, 2014 in Odessa, the
participants of International Scientific and Practical
Conference «Trace elements in medicine, veterinary,
and nutrition: the prospects for cooperation and
development» have expressed a proposal to unite
scientists and specialists of practical services working
in different directions of the Trace Elements Science
and border areas into a national public organization
called as the «Association of Ukrainian specialists in
Trace Elements Science». Later on, at the meetings of
the satellite symposium (round table) «Medical and
Applied specialists in Trace Elements Science», which
took place in Odessa on September 15–17, 2015 at
the Congress «Medical transport – 2015», and also
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ных исследований и концепций развития микроэлементологии;
– привлечение для достижения своей уставной
цели средств массовой информации, в том числе
путем участия в разработке и реализации программ подготовки и выпуска профильного научного журнала, бюллетеня, сборников, монографий, учебных пособий, энциклопедических и
научно-популярных изданий.
Ассоциация может быть исполнителем государственных заказов в соответствии с Законом
Украины «Об общественных объединениях».
Журнал «Актуальные проблемы транспортной
медицины» вводит рубрику «Микроэлементология»
и продолжает принимать статьи этого направления
для публикации. О ходе регистрации общественной
организации «Ассоциация микроэлементологов
Украины» будем информировать читателей в
последующих номерах журнала. Приглашаем ученых, специалистов, работающих в разных направлениях микроэлементологии и сопредельных дисциплинах, всех, кто проявляет интерес и желает
сотрудничать в этой перспективной и актуальной
области науки и практики, вступать в члены
Ассоциации.
Правление Ассоциации, редакция журнала

at the Scientific and practical conference with
international participation «Babenkovsky readings»
on October 29–30, 2015 in Ivano-Frankivsk, the
public organization «Association of Ukrainian
specialists in Trace Elements Science» was formed,
the Chairman of the Association, Dr. med. sci., Prof.
Leonid Shafran, and the Secretary – Ph. D. Irina
Andrusishina, were elected. This allowed to start the
registration of the Association according to the current
legislation of Ukraine.
As it is stated in the draft of the Charter of the public organization, the Association of Ukrainian specialists in Trace Elements Science (AUSTES) is a voluntary, self-governing, independent, all-Ukrainian public organization that brings together specialists
engaged in scientific research, teaching and practice
in the field of Trace Elements Science and border
areas, lecturers, students and graduate students of
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biological, medical, veterinary, ecological, agricultural, technological universities and practical services.
Activities of the Association aims to promote the
exchange of scientific information, the introduction of
new methods of research, raising the professional
level of specialists in the field of Trace Element
Science, theoretical and practical significance of the
results of research and promote the implementation
to the practice, as well as to protect their common
interests and the implementation of statutory tasks.
The main objective of the Association is to unite the
efforts of its members to facilitate the creation of optimal conditions for the development, maximize the
creativity and protect the legitimate interests of scientists – biologists, physicians, veterinarians, ecologists, chemists, technologists, specialists of related
professions involved in the life support, preservation
and capacity building of human health and the environment.
The main objectives of the Association are:
– promoting the development of priority scientific
problems of Trace Elements Science, information
exchange, popularization of this sector of knowledge in the population;
– analysis, summarizing the results of research,
facilitating the creation of conditions for their
implementation in practice;
– initiation, support, review, and active participation
in the international, national and regional programs and comprehensive measures to rationally
bioelements maintenance by population, improving the system of monitoring, diagnostic, treatment and prevention trace elements disorders and
related diseases in medical and veterinary practice,
cooperation with international, national, state and
public organizations for their implementation;
– participate in the preparing, introduction and
implementation of new national standards and
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methodical documents for approval by the respective (competent) ministries and departments in
accordance with the legislation of Ukraine;
– formation of a data bank on the activities of the
Association, promoting the formation of an electronic information space by placing the information
about the Association activities on its website on
the Internet;
– promotion and organization of congresses, conferences, symposia, seminars, training cycles, schools
for the purpose of professional development, participation in discussions about modern trends of
research and development concepts in Trace
Elements Science;
– аttraction to achieve its statutory goals of the
media, including through participation in the
development and implementation of training programs and the release profile of the scientific
journal, bulletin, collections, monographs, textbooks, encyclopedias, scientific and popular publications.
The Association may be the executor of public contracts in accordance with the Law of Ukraine «On
public associations».
Editorial Board of «Actual Problems of Transport
Medicine» Journal introduces the heading «Trace
Elements Science» and continues articles publication
in this areas. On the course of registration of public
organization, «Association of microelementology
Ukraine» will inform readers in subsequent issues of
Journal. We invite scientists, specialists working in
different directions of Trace Elements Science and
border areas, anyone who is interested and willing to
co-operate in this promising and relevant scientific
and practical fild to become a member of the
Association.
Association Board, Journal Editorial Board

85

