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Текст публікації  

 

Усім авторам, які опублікували тези і/або 

статті, буде надіслано посилання на електрон-

ний варіант збірника матеріалів конференції в 

форматі .pdf та електронний варіант сертифі-

кату протягом декількох тижнів після прове-

дення конференції. 

 
За додатковою інформацією звертайтеся за 

нашими телефонами та e-mail. 

 З повагою, Оргкомітет 

Правила оформлення  
тез або статей 

 
Тези (1-2 сторінки), статті (3 і більше 

сторінок) приймаються за посиланням 
https://forms.gle/vLjEKmKCxGwjCYWJ9    

 в електронному вигляді (скановані публікації 

не приймаються!).  

 

Оформлення тез має бути наступним: редак-

тор Word 97, 2003 або файл формату RTF, 

шрифт Times New Roman, кегль 12, інтервал 

полуторний, поля по 2 см, вирівнювання по ши-

рині.  

 

Обов'язкова структура оригінальної статті: 

введення (слово «введення» не пишеться), мате-

ріали і методи, результати та їх обговорення, 

висновки і література. Перелік посилань (за їх 

наявності) наводити в кінці, розташовувати за 

алфавітом.  

 

У тексті заборонено позначення абзаців знака-

ми табуляції і пробілами, переносів - за допомо-

гою рисок і тире. Абзаци і переноси в словах 

виставляють автоматично.  

 

  

 

 

V Міжнародна науково-практична  

інтернет - конференція  

«Технологічні та біофармацевтичні 

аспекти створення лікарських 

препаратів різної направленості дії» 

 

26 листопада 2020 р. 
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МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ  

УНІВЕРСИТЕТ  

КАФЕДРА ТЕХНОЛОГІЇ ЛІКІВ 

КАФЕДРА ЗАВОДСЬКОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ЛІКІВ 

https://forms.gle/vLjEKmKCxGwjCYWJ9


Організаційний комітет  

конференції:  

Котвіцька Алла Анатоліївна 

голова, ректор Національного 

фармацевтичного університету, 

заслужений діяч науки і техніки, доктор 

фармацевтичних наук, професор. 

Федосов Андрій Ігорович 

співголова, перший проректор з науково-

педагогічної роботи, доктор 

фармацевтичних наук, доцент. 

Владимирова Інна Миколаївна 

співголова, проректор з науково-

педагогічної роботи, доктор 

фармацевтичних наук, професор. 

Крутських Тетяна Василівна 

співголова, проректор з науково-

педагогічної роботи, доктор 

фармацевтичних наук, професор. 

Ярних Тетяна Григорівна 

співголова, завідувач кафедри Технології 

ліків, доктор фармацевтичних наук, 

професор. 

Рубан Олена Анатоліївна 

співголова, завідувач кафедри Заводської 

технології ліків, доктор фармацевтичних 

наук, професор. 

 

Відповідальні секретарі:  

Ковалевська Інна В'ячеславівна  

Тел.: (0572) 67-88-52    

e-mail: ztl@nuph.edu.ua 

(кафедра ЗТЛ)  

Ковальов Володимир Вікторович 

Тел.: (0572) 67-91-84    

e-mail: tl@nuph.edu.ua 

(кафедра ТЛ)  

Напрямки конференції 

 Проблеми та перспективи створення 

л ікар с ьки х пр епар ат ів  р і зн о ї 

спрямованості  дії  (лікувально -

косметичних, гомеопатичних та 

ветеринарних). 

 Сучасна технологія екстемпорального 

виготовлення ліків.  

 Оптимізація технологічних процесів 

створення лікарських препаратів у 

різних лікарських формах. 

 Технологія та контроль якості 

парфумерно-косметичних засобів. 

 І н ф о р м а ц і й н і  т е х н о л о г і ї  і 

автоматизація наукових досліджень з 

розробки лікарських засобів. 

 Створення нутрицевтичних засобів та 

виробів медичного призначення. 

 Дослідження і стандартизація 

біологічно активних сполук. 

 Організаційно-економічні аспекти 

діяльності фармацевтичних підприємств 

у сучасних умовах.  

 Маркетингові дослідження сучасного 

фармацевтичного ринку.  

 Фар мако л о г і чн і  д о с л і дж е н ня 

біологічно активних речовин. 

 Нанотехнології у фармації. 

 Сучасна біотехнологія. 

 Робочі мови конференції: українська, 
англійська, російська.  

 
Для участі в конференції необхідно до  

29 жовтня 2020р. 
 заповнити електронну форму до якої  

додається файл публікації:  
https://forms.gle/vLjEKmKCxGwjCYWJ9  

 

У разі виникнення технічних труднощів, 

публікацію надсилайте на електронну адресу 

ztl.kharkov@gmail.com  

 

Публікація тез та статей безкоштовна.  

 

Автор несе повну відповідальність за зміст 

поданих матеріалів, достовірність результатів 

і дотримання прав використання інтелек-

туальної власності третіх осіб. 

 

Тексти тез (статей) будуть опубліковані у 

авторській редакції. Тези (статі), які не 

відповідають тематиці конференції, 

оформлені не за правилами, не будуть 

прийняті до публікації.  

 
Будь ласка, проінформуйте Ваших колег, 

які можуть бути зацікавлені в участі у 

конференції. 

 
PDF-версія збірника буде доступна за 
наступними електронними адресами:  

http://tl.nuph.edu.ua/conference 

https://ztl.nuph.edu.ua/?page_id=735  

https://forms.gle/vLjEKmKCxGwjCYWJ9
http://tl.nuph.edu.ua/conference
https://ztl.nuph.edu.ua/?page_id=735

