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Вельмишановні колеги!

Запрошуємо Вас до участі у науково-практичній конференції з міжнародною
участю «Відкриваємо нове сторіччя: здобутки та перспективи», присвячену
100-річчю Національного фармацевтичного університету (посвідчення УкрІНТЕІ
№ 410 від 16.09.2020 р.), яка відбудеться у м. Харкові на базі Національного
фармацевтичного університету 10 вересня 2021 р.
НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
o Конструювання, синтез і модифікація біологічно активних сполук та створення на
їх основі лікарських субстанцій
o Сучасні аспекти розробки та промислового виробництва лікарських, косметичних
засобів і добавок дієтичних. Госпітальна фармація
o Біофармацевтичні аспекти створення екстемпоральних лікарських засобів.
Удосконалення складу і технології алопатичних і гомеопатичних лікарських
засобів
o Сучасний стан та перспективи використання лікарських рослин і розробки
фітотерапевтичних засобів
o Фармацевтичний аналіз, стандартизація та організація виробництва лікарських
засобів
o Фармацевтична та медична біотехнологія. Нанотехнології у фармації. Ветеринарна
медицина та фармація.
o Організація та економіка у фармації, менеджмент та маркетинг у фармації,
фармакоекономіка на етапах створення, реалізації та застосування лікарських
засобів
o Механізми патологічних процесів та їх фармакологічна корекція
o Клінічна фармація: від експериментальної розробки лікарських засобів до
стандартизації фармацевтичної допомоги
o Соціальна фармація: стан, проблеми та перспективи
o Фармацевтична освіта в Україні

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:
Голова Оргкомітету: Алла Котвіцька – ректор НФаУ, доктор фармацевтичних
наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України
Співголова Оргкомітету: Валентин Черних – почесний ректор НФаУ, радник
ректора НФаУ, доктор фармацевтичних наук, доктор хімічних наук, професор,
академік НАН України
Співголова Оргкомітету: Андрій Федосов – перший проректор НФаУ, доктор
фармацевтичних наук, професор
Секретар Оргкомітету: Інна Владимирова – проректор з науково-педагогічної
роботи, доктор фармацевтичних наук, професор.
ФОРМИ ТА ПРАВИЛА УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ
1. Публікація тез.
2. Постерна доповідь (стенд) з публікацією тез.
3. Усна доповідь з публікацією тез погоджується з секретаріатом Оргкомітету і
залежить від формату проведення конференції (виступ до 10 хв.).
Робочі мови конференції: українська, англійська.
Матеріали конференції, сертифікати учасників будуть розміщені
на офіційному сайті Національного фармацевтичного університету
за посиланням
https://nuph.edu.ua/100-richchya-nfau/
НАДАННЯ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ:
Для участі у Конференції необхідно до 25 серпня 2021 року заповнити
електронну реєстраційну форму з обов’язковим прикріпленням тез у форматі
.docx. Результати реєстрації та прийому матеріалів можна відстежувати за
посиланням.
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ:
1. Вимоги до оформлення тез:
− тези надсилаються у форматі MS Word .doc;
− обсяг – не більше 3-х сторінок (Формат А4):
− поля – зверху – 2 см, знизу – 2 см; ліворуч – 2 см; праворуч – 2 см;
− шрифт – Times New Roman; кегль – 14; інтервал – множник 1,15;
− назва роботи наводиться жирним шрифтом, великими літерами; на наступному
рядку зазначається прізвище та ініціали автора (авторів); на наступному рядку –
повна назва закладу, місто, країна; нижче – e-mail автора, з яким необхідно вести

листування;
− 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. Посилання на літературні джерела не надаються. У тезах
використовується система одиниць СІ. Абревіатура розшифровується після першого
згадування у тексті і залишається незмінною по всій роботі;
− у десяткових дробах слід використовувати крапки (наприклад: 0.1 або 0.358).
Символи «<», «>», «%», «±» пишуться без відриву від попередніх: наприклад, р<0.95,
t>37°С, 16%, 0.23±0.01. У тексті тез не потрібно використовувати жирний шрифт,
курсив та інші оформлювальні прийоми;
− 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;
− використання таблиць, графіків, діаграм та ілюстрацій допускається.
− назва файлу: номер секції_Прізвище І.Б. (наприклад, 1_Петренко А.Г.);.
Участь у конференції та розміщення тез у збірнику безкоштовні!
Відповідальні особи за прийняття тез:

Борко Єлизавета Андріївна +38-099-668-49-82, nuph100@nuph.edu.ua
Зупанець Ігор Володимирович +38-097-628-66-46, nuph100@nuph.edu.ua
2. Вимоги до оформлення постерної доповіді (стенду):
−
у верхній частині постеру вказується назва роботи (заголовними літерами,
жирним шрифтом, не більше трьох рядків), на наступному рядку – прізвище та
ініціали авторів (без виділення, наукові ступені не зазначаються); нижче – повна
назва закладу, місто, країна; на наступному рядку – e-mail автора, з яким необхідно
вести переписку;
−
у верхньому правому куті (над назвою) вказується назва секції (без виділення);
−
постерна доповідь (стенд) повинен містити матеріал наукової роботи: мету
дослідження, матеріали та методи, отримані результати роботи у вигляді графіка,
таблиці, схеми, ілюстрації, діаграми, малюнка (розмір яких не повинен перевищувати
розміру паперу формату А4 ) та висновки;
−
розмір стенду: А1 (594 x 841);
−
розмір використовуваного шрифту повинен забезпечувати прочитання з
відстані 100 см.
Відповідальна особа за постерні доповіді:
Куриленко Юлія Євгенівна – +38-093-333-21-33, nuph100@nuph.edu.ua

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.
Відповідальна особа:
Сурікова Ірина Олександрівна – +38-099-455-76-76, nuph100@nuph.edu.ua
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!

