МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
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ПРОГРАМА
І МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
«ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ТА ПРИКЛАДНІ ДОСЛІДЖЕННЯ У ГАЛУЗІ
ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ»
13 жовтня 2021 рік
Початок о 10.00
10.00 Вступне слово: проф., д. фарм. н., зав. кафедри АТЛ Вишневська Л. І.
проф., д. фарм. н., зав. кафедри ЗТЛ Рубан О. А.
Секційне засідання:
10.10 – 10.25 «Дослідження біодоступності твердих лікарських засобів
з використанням біорелевантних середовищ» - д.фарм. н., доц. каф. ЗТЛ
Сліпченко Г.Д. (науковий керівник - проф. Рубан О.А.)

10.25

–

«Розробка

10.40

складу

та

технології

капсул

церебропротекторної дії на основі рослинних екстрактів» - к.ф.н., доц. каф.
АТЛ Марченко М. В.
10.40

–

10.55

«Дослідження

гідроксиапатиту кальцію

"KALIDENT

фізико-хімічних

характеристик

POWDER

при

100"

розробці

стоматологічного лікарського засобу» - асп. Крива К.В. (науковий керівник –
доц. Маслій Ю.С.)
10.55 – 11.10 «Гомеопатична фармація - вчора, сьогодні, завтра» - к.ф.н.,
доц. каф. АТЛ Ромась К. П.
11.10 – 11.25

«Розробка

проєктів монографій на екстемпоральні

лікарські засоби до ДФУ на кафедрі аптечної технології ліків» - к.ф.н., доц.
каф. АТЛ Богуцька О. Є.
11.25 – 11.40 «Вивчення фізико-хімічних властивостей порошку цеоліту
природного» - к.фарм. н., доц. каф. ЗТЛ Рибачук В.Д.
11.40 – 11.55 «Обґрунтування технології виготовлення адгезивного
засобу для фіксації повних знімних протезів» - студ. Реброва О.Д. (науковий
керівник – доц. Маслій Ю.С.)
11.55 – 12.10 «The specificities of state problems and perspectives of
professional health and biomedical requirements for pharmaceutical offices beyond
covid-19 pandemia in Georgia» Nana Gorgaslidze., Nodar Sulashvili, Georgia
12.10 – 12.25 "Визначення технології одержання засобу, покращує стан
вагітних" студ. Камишан А. С. (науковий керівник - проф. Вишневська Л. І.)
12.25 – 12.40 Обговорення результатів
12.40 – проф., д. фарм. н., зав. кафедри АТЛ Вишневська Л. І.
проф., д. фарм. н., зав. кафедри ЗТЛ Рубан О. А.
Постерна сесія: 14.00 – 15.00
«Використання хмарного сервісу «PREZI» як потужного інструменту
візуалізації

інформаційного

матеріалу

для

фахівців

фармації

на

післядипломному рівні» - завідувач кафедри загальної фармації та безпеки

ліків, д. фарм. н., проф. Людмила Шульга, доц. кафедри загальної фармації та
безпеки ліків, д. фарм. н., проф. Марія Зарічкова
«Вплив повідонів Kollidon® K30 та Kollidon® K90 F на технологічні
показники таблеток із високим вмістом діючої речовини» - студ. Дзюбанова
А.І., ас. кафедри ЗТЛ, к.фарм. н. Колісник Т.Є.
«Побудова алгоритму наукового дослідження по фармацевтичній
розробці нового лікарського засобу із діосміном та гесперидином» - асп. Борко
Є.А., доц. кафедри ЗТЛ, д.фарм.н. Ковалевська І.В.
«Аналіз

ринку

України,

щодо

лікарських

препаратів,

які

застосовуються в урології» - студ. Міхільова А. О., доц. кафедри ЗТЛ,
к.фарм.н. Криклива І.О.

