Міністерство охорони здоров’я України
ДЗ «Луганський державний медичний університет»
Фармацевтичний факультет

ІV ВСЕУКРАЇНСЬКА
науково-практична конференція з міжнародною участю
«АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ТА МЕДИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НА
СУЧАСНОМУ ЕТАПІ»
27-28 березня 2014 р.
м. Луганськ

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Запрошуємо Вас прийняти участь у роботі ІV Всеукраїнської науково-практичної
конференції з міжнародною участю «Аспекти розвитку фармацевтичних та медичних
досліджень на сучасному етапі», яка відповідно до Реєстру наукових форумів України та плану
наукового відділу відбудеться 27-28 березня 2014 р. на базі ДЗ «Луганський державний медичний
університет».
Науково-практичні напрямки конференції:
1. Організація діяльності фармацевтичних підприємств в умовах ринку.
2. Актуальні питання управління фармацевтичним підприємством в умовах ринкової економіки.
3. Маркетингові дослідження сучасного фармацевтичного ринку.
4. Фармакоекономічні досліждення фармацевтичного забезпечення населення.
5. Фармакологічні дослідження потенційних лікарських засобів та біологічно активних сполук.
6. Сучасні аспекти клінічної фармакології. Фармацевтична опіка.
7. Ветеринарна фармакологія.
8. Медична біохімія.
9. Синтез біологічно-активних сполук та створення на їх основі лікарських субстанцій.
10. Розробка, вдосконалення та валідація методів аналізу лікарських препаратів.
11. Фітохімічні дослідження.
12. Сучасні підходи до розробки фітопрепаратів оригінального складу.
13. Актуальні аспекти розробки складу та технології лікарських препаратів природного та
синтетичного походження.
14. Розробка складу та технології косметичних засобів.
15. Стандартизація та контроль якості лікарських засобів, хіміко-токсикологічні дослідження.
Робочі мови конференції: російська, українська, англійська.
Робота конференції буде проходити у вигляді усних та стендових доповідей на пленарному та
секційних засіданнях.

ПУБЛІКАЦІЯ МАТЕРИАЛІВ
Матеріали конференції (статті та тези доповідей) будуть опубліковані у науковопрактичному журналі «Український медичний альманах», який є фаховим виданням для публікації
основних результатів дисертаційних робіт у галузі медичних, біологічних та фармацевтичних
наук.
Правила оформлення матеріалів (статей, тез доповідей):
1. Обсяг публікації: статті – від 6 до 10 сторінок, тези доповідей – 1 сторінка (включно з назвою,
прізвищами авторів та назвою навчального закладу).
Оформлення тез доповідей:
2. Текст оформляється у текстовому редакторі Microsoft Word на листі формату А4 з полями по
20 мм з кожного краю. Шрифт – Times New Roman, кегль № 14. Інтервал – 1,0.
3. Мова: українська, російська, англійська.
4. Заголовок повинен мати наступні дані:
УДК
прізвище та ініціали авторів (прізвище доповідача, у разі доповіді, виділити жирним
шрифтом)
назва роботи (жирним шрифтом, великими літерами) без скорочень
назва установи, в якій виконана робота
підрозділ установи (кафедра), в дужках вказати вчене звання, прізвище та ініціали
керівника підрозділу.
Оформлення статті – див. прикріплений файл «Правила для авторів».
Термін подачі матеріалів – до 1 березня 2014 року.
Матеріали, які не відповідають тематиці конференції, оформлені з порушенням
вищевказаних правил та отримані оргкомітетом конференції після 1 березня 2014 року –
опубліковані не будуть.
Вартість публікації: тези доповідей - 50 грн., стаття – 40 грн/стор.
Переказ коштів за публікацію матеріалів просимо здійснювати на номер картки ПриватБанк
5168 7420 6098 7025 на ім’я Левченко Ірини Олександрівни. Призначення платежу: «На
публікацію матеріалів конференції від (П.І.Б. автора)».
Тези доповідей та/або статті просимо надсилати прикріпленим файлом на електронну
адресу farmconf@ukr.net. Назва файлу повинна відповідати першому автору (Іванов І.І.doc).
Також до листа має бути прикріплений файл зі сканованим варіантом квитанції про оплату
публікації та заповнена реєстраційна картка учасника конференції.
РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА УЧАСНИКА КОНФЕРЕНЦІЇ
П.І.Б. повністю:___________________________________________________________________
Організація, підрозділ (кафедра)____________________________________________________
Посада, вчений ступінь, вчене звання_______________________________________________
Контактний телефон __________________
E-mail________________________________
Форма участі (необхідне зазначити):
усна доповідь і публікація тез
стендова доповідь і публікація тез
тільки публікація тез
слухач
Науковий напрямок конференції____________________________________________________
Технічне забезпечення доповіді_________
Надання гуртожитку: так____ ні _____ Бронювання готелю: так________ ні____________
Орієнтовна дата приїзду ______________________________________

Для участі в конференції просимо Вас:
до 15 березня 2014 року підтвердити свою участь у конференції та необхідність у
готелі або гуртожитку*;
до 25 березня 2014 року повідомити оргкомітет конференції про дату та час приїзду
для організації зустрічі.
Участь у конференції безкоштовна.
*Оргкомітет конференції при необхідності та за попереднім замовленням може забезпечити
проживання учасників конференції у готелі або гуртожитку. Вартість проживання у готелі
сплачується учасником конференції, проживання у гуртожитку – безкоштовне.
ОРІЄНТОВНА ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ
27 березня 2014 року
9.00 – 10.00
10.00 – 12.00
12.00 – 13.00
13.00 – 16.00
16.30

Реєстрація учасників конференції
Пленарне засідання
Кава-брейк
Секційні засідання
Закриття конференції, прийняття резолюції конференції
28 березня 2014 року

10.00

Виїзне засідання опорної кафедри технології ліків

АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ:
Деканат фармацевтичного факультету
ДЗ «Луганський державний медичний університет»
кв. 50 річчя Оборони Луганська 1, м. Луганськ, 91045
КОНТАКТНІ ТЕЛЕФОНИ ОРГКОМІТЕТУ:
Заступник голови оргкомітету:
декан фармацевтичного факультету, завідувач кафедри технології ліків, організації та
економіки фармації, д.фарм.н., професор Гудзенко Олександр Павлович
тел.: +38 (0642) 63-02-37 (після 15-00)
Відповідальний секретар оргкомітету:
заступник декану фармацевтичного факультету, доцент кафедри фармацевтичної хімії та
фармакогнозії, д.фарм.н. Тернинко Інна Іванівна
тел.: +38 (0642) 63-02-37 (після 15-00)
Секретар оргкомітету:
ст. викладач кафедри технології ліків,
к.фарм.н. Левченко Ірина Олександрівна
тел.: +38 (099) 928-77-75
e-mail: levch.irina@gmail.com, farmconf@ukr.net
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