МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
КАФЕДРА АПТЕЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ЛІКІВ
КАФЕДРА ЗАВОДСЬКОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ЛІКІВ

Законодавче нормування виготовлення і контролю якості екстемпоральних
лікарських засобів.
Валідація технологічного процесу виробництва екстемпоральних лікарських
засобів.
Сучасні аспекти розробки та промислового виробництва лікарських,
косметичних засобів і добавок дієтичних.Госпітальна фармація.
Соціальна фармація: стан, проблеми та перспективи
Фармацевтична освіта в Україні
Сучасний стан та перспективи використання лікарських рослин і розробки
фітотерапевтичних засобів
Фармацевтичний аналіз, стандартизація та організація виробництва
лікарських засобів
Фармацевтична та медична біотехнологія. Нанотехнології у фармації.
Ветеринарна медицина та фармація.
Організація та економіка у фармації, менеджмент та маркетинг у фармації,
фармакоекономіка на етапах створення, реалізації та застосування лікарських засобів
ДО УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ ЗАПРОШУЄМО
Учених, магістрантів, аспірантів, докторантів, співробітників аптечних установ,
фармацевтичних фірм, підприємств, викладачів вищих фармацевтичних та медичних
навчальних закладів.
ФОРМА УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ
Очна участь (публікація матеріалів, постерна чи усна доповідь).
Заочна участь (тільки публікація).

І МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ТА ПРИКЛАДНІ ДОСЛІДЖЕННЯ У ГАЛУЗІ
ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ»
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Шановні колеги!
Кафедра аптечної технології ліків та кафедра заводської технології ліків
Національного фармацевтичного університету Міністерства охорони здоров'я і
Міністерства освіти і науки України запрошує Вас взяти участь у І Міжнародній
науково-практичній
конференції
«ФУНДАМЕНТАЛЬНІ
ТА
ПРИКЛАДНІ
ДОСЛІДЖЕННЯ У ГАЛУЗІ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ», яка відбудеться 13
жовтня 2021 року.
ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ
Перспективні біологічно активні і сучасні допоміжні речовини.
Біофармацевтичні аспекти створення екстемпоральних лікарських засобів.
Удосконалення складу і технології алопатичних і гомеопатичних лікарських
засобів.

РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ
Українська, англійська.
ПУБЛІКАЦІЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ
Матеріали конференції (збірник) та сертифікати учасників будуть розміщені на сайтах
кафедри аптечної технології ліків та заводської технології ліків НФаУ.
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ
Вимоги до оформлення матеріалів:
матеріали надсилаються у форматі MS Word: *.doc;
обсяг – не більше 3-х сторінок тез або 6 сторінок статей (Формат А4);
поля – по 2 см з кожного боку;
шрифт – Times New Roman, розмір шрифту - 14 пт, міжрядковий інтервал
одинарний, інтервал перед і після абзацу - 0 пт (відсутній), відступ абзацу - 1,25 см
(використовувати налаштування на лінійці);
у заголовку вказується: перший рядок - назва (великими літерами, жирним
шрифтом), другий рядок - прізвища та ініціали авторів через кому (жирний курсив),
третій рядок - повне найменування організації, що подається авторами (жирним
шрифтом), через рядок друкується основний текс тез;
вчені звання та наукові ступені авторів не зазначаються;

обов'язкова структура тез: вступ, мета дослідження, матеріали та
методи, отримані результати та висновки. Скорочення слів і термінів в назві тез
не допускаються;
обов'язкова структура статті: вступ, мета дослідження, матеріали та
методи, отримані результати, висновки, список літератури. Скорочення слів і
термінів в назві статті не допускаються;
при використанні результатів статистичного аналізу даних обов’язковим є
зазначення програмного забезпечення та його версії, також слід зазначити методи
статистичної обробки, рівень вірогідності при перевірці статистичних гіпотез та
розрахувати довірчий інтервал для основних результатів дослідження;
матеріали можуть бути ілюстровані чорно-білими таблицями і діаграмами,
які виконуються за допомогою функцій Microsoft Word і повинні бути редаговані; на
ілюстративний матеріал у тексті повинні бути посилання (див. рис. 1, див. діаграму 2 і
т. п.). Число рисунків і / або таблиць в статті не повинно бути більше 2. Дані рисунків
не повинні повторювати матеріали таблиць. Таблиці повинні містити узагальнені і
статистично оброблені матеріали дослідження, мати номер і заголовок. У таблицях всі
графи повинні мати заголовки, цифри і одиниці вимірювання повинні відповідати
тексту, скорочення слів не допускаються. У статті скорочення слів допускається тільки
з початковим зазначенням повної назви або відповідно до переліку, прийнятим
Комітетом стандартів. Одиниці виміру даються відповідно до Міжнародної системи
одиниць СІ;
після основного тексту статті наводиться нумерований список літератури (не
більше 5 джерел) у вигляді повного бібліографічного опису робіт в алфавітному
порядку (спочатку кирилицею, а потім латинським алфавітом). Посилання на
літературу по тексту даються зазначенням номера джерела в списку в квадратних
дужках (виноски внизу сторінки не допускаються).
Зразок оформлення статті наведено нижче.
Для участі у конференції необхідно до 1 жовтня 2021 року заповнити
електронну реєстраційну форму з обов’язковим прикріпленням тез або статті у
форматі *doc за посиланням:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScA8mlSrUU2eCZSGPXK42yCF6n5Ch3
Wo_jwewulPxCPEMdAMg/viewform?usp=sf_link
Тези або стаття мають бути представлені в електронній версії, збереженої у
форматі *doc. Один файл повинен містити одні тези.
Назви
файлів
повинні
відповідати
першому
автору
(наприклад,
Коваленко І.М.doc). Якщо подається декілька тез або статей одного автора, то файли
нумеруються арабськими цифрами (Коваленко І.М.1.doc).
УМОВИ УЧАСТІ
Тези, які не відповідають вказаним вимогам в оформленні, подані з
порушенням встановлених термінів будуть повернені авторам для внесення
коректив.

Виправлені тези мають бути повернені не пізніше як через один тиждень
після надсилання авторам. Тези, що не були виправлені, прийматися до розгляду
не будуть.
За зміст тез відповідальність несе автор.
Зразок оформлення статті:
РОЗРОБКА МАЗЕЙ З РОСЛИННИМИ ЕКСТРАКТАМИ
Коваленко І.М., Сидоренко В.П.
Національний фармацевтичний університет, м. Харків, Україна
Вступ. Текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст
Мета дослідження. Текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст
Методи дослідження. Текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст
Основні результати. Текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст
Висновки. Текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст
Список літератури
1.
2. тощо.
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ
Національний фармацевтичний університет
Кафедра аптечної технології ліків
Кафедра заводської технології ліків
(вул. Валентинівська, 4, м. Харків, 61168).
Контакти
Відповідальні секретарі:
д. фарм. н., доц. Семченко Катерина Валентинівна (+38097-708-82-57)
д. фарм. н., доц. Ковалевська Інна В’ячеславівна (+38066-994-07-11)
E-mail: conference.atl.ztl@gmail.com
З особливою увагою і доброзичливістю,
Оргкомітет конференції:
Котвіцька Алла Анатоліївна - ректор Національного фармацевтичного
університету, доктор фармацевтичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки
України, голова оргкомітету.
Владимирова Інна Миколаївна - проректор з наукової роботи НФаУ, доктор
фармацевтичних наук, професор, член оргкомітету.
Вишневська Лілія Іванівна – доктор фармацевтичних наук, професор,
завідувач кафедри аптечної технології ліків НФаУ, заступник голови оргкомітету.
Рубан Олена Анатоліївна – доктор фармацевтичних наук, професор,
завідувач кафедри заводської технології ліків НФаУ, заступник голови оргкомітету
Семченко Катерина Валентинівна – доктор фармацевтичних наук, доцент,
член оргкомітету.
Ковалевська Інна В’ячеславівна – доктор фармацевтичних наук, доцент,
член оргкомітету.

Спиридонов Сергій Володимирович – кандидат фармацевтичних наук,
доцент, член оргкомітету.
Пономаренко Тетяна Олександрівна – кандидат фармацевтичних наук,
асистент, член оргкомітету.
Якщо у Вас виникли будь-які питання, звертайтесь, будь ласка, до відповідальних
осіб у зручний для Вас спосіб.
З повагою, Організаційний комітет.
Дякуємо за участь!

