До 170-річчя кафедри фармакології
та клінічної фармакології
Національного медичного університету
імені О.О. Богомольця

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ
«Актуальні питання клінічної та експериментальної фармакології»
НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ
«YouthNanoBioTech-2011. Молодіжний форум з нанобіотехнологій»

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
ВЕЛЬМИШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Запрошуємо Вас взяти участь у науково-практичних заходах, присвячених 170-річчю
кафедри фармакології та клінічної фармакології Національного медичного університету
імені О.О. Богомольця», що відбудуться 25-26 травня 2011 року у м. Києві на базі
Національного медичного університету імені О.О.Богомольця (03057, Київ, пр. Перемоги, 34,
фізико-хімічний корпус, кафедра фармакології та клінічної фармакології). В рамках заходів
буде проведена нарада завідувачів кафедр фармакології.
До участі у конференціях запрошуються викладачі, магістранти, аспіранти,
докторанти, вчені-медики та фармацевти, практичні лікарі, студенти.
ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЙ:
«Актуальні питання клінічної та експериментальної фармакології»
- Експериментальна фармакологія
- Клінічна фармакологія
- Науково-методичні підходи до викладання фармакології та клінічної фармакології

«YouthNanoBioTech-2011. Молодіжний форум з нанобіотехнологій»
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Одержання та фізико-хімічні властивості наноматеріалів для медицини
Взаємодія наноматеріалів з клітинами
Створення нових лікарських засобів на основі наноматеріалів
Адресна доставка і транспорт ліків за допомогою нанотехнологій
Наномолекулярна геноміка та протеоміка
Нанотехнологічні методи діагностики
Наномолекулярні внутрішньоклітинні біосенсори
Токсикологія і нанобезпека
Регенеративна наномедицина і клітинна інженерія
Нанотехнології та бізнес/індустрія, етичні та соціальні аспекти

ФОРМИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЯХ:
1. Усна доповідь і публікація тез
2. Публікація тез

РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЙ
Українська, російська, англійська.
ДЕТАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ТА РЕЄСТРАЦІЯ НА САЙТІ: www.snt-nmu.kiev.ua
Для участі у конференціях необхідно до 21 березня 2011 р. пройти реєстрацію на
вказаному сайті та надіслати тези, оформлені згідно нижчеприведених вимог. Всі
роботи, які відповідають вимогам, будуть опубліковані у спеціальному випуску
«Українського науково-медичного молодіжного журналу», який внесений до переліку
фахових видань ВАК України та має грифи НАН та НАМН України.
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДРУКОВАНОЇ РОБОТИ (ТЕЗ)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Роботи, направлені для участі у конференціях, не повинні бути раніше опубліковані або
направлені для публікації в інші видання
В структурі роботи обов’язково повинні бути коротко відображені мета і завдання
дослідження,
матеріали і методи її виконання, отримані результати і висновки
Усі скорочення (за винятком одиниць виміру) можуть бути використані лише після
згадування
повного терміну
Тези не повинні містити таблиць та малюнків.
Обсяг матеріалів для друку – до 1 стор.
Текст друкується в редакторі MS Word, у форматі А4 з полями з усіх боків по 2 см.
Параметри форматування: шрифт Times New Roman, розмір шрифта 12, звичайний,
відстань між
рядками – півтора інтервали
При збереженні файлу оберіть формат rtf.

Структура друкованої роботи наступна: назва роботи великими літерами українською
або
російською,
назва
роботи
англійською,
ініціали
і
прізвище
авторів
українською/російською та англійською, вчене звання та науковий ступінь, ініціали й
прізвище наукового керівника, повна назва установи, закладу, організації, текст роботи та
резюме (англійською мовою).
Зразок:
ЕТИЧНІ АСПЕКТИ НАНОБІОТЕХНОЛОГІЙ
ETHICAL ASPECTS OF NANOBIOTECHNOLOGIES
І.І. Іванов / I.I. Ivanov
Науковий керівник: професор Сидоренко С.С.*
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця
Кафедра нанотехнологій (зав. каф.: професор Петров П.П.)
м. Київ, Україна
Текст Текст Текст Текст Текст ...
Summary. Text Text Text Text …
*Для студентів та аспірантів
Тези, які не відповідають вимогам оформлення, розглядатися не будуть!
УВАГА! Організаційний комітет залишає за собою право проводити відбір для
особистої участі у конференції на конкурсній основі. В разі, якщо робота не відповідає

вимогам оформлення або не пройшла конкурсний відбір, організаційний внесок не
повертається. Всім учасникам, чиї роботи будуть рекомендовані для участі у вигляді усної
доповіді, буде надіслане запрошення на e-mail до 30 квітня 2011 р.
ВИМОГИ ДО УСНОЇ ДОПОВІДІ
Тривалість усного повідомлення не повинна перевищувати 10 хвилин. Буде забезпечено
мультимедійний супровід доповіді.
Оплата за опублікування тез становить 50 грн., кошти перераховуються в Міжнародний
благодійний фонд імені О.О. Богомольця: м. Київ, бул. Т. Шевченка,13, код – 26548362, банк
платника – Печерська філія КБ „ПриватБанк” м. Київ, МФО 300711 на рахунок
26000052796301 з поміткою „благодійний внесок від (фізична або юридична особа) на
розвиток медичної науки ”.
Контактні тел. організаційного комітету:
044 454 49 24 (з 9.00 до 18.00)
067 506 37 69 Чекман Іван Сергійович
050 215 01 78 Небесна Тетяна Юріївна
Е-mail: nebesnat@gmail.com
Поштова адреса для листування:
«Конференції до 170 річчя кафедри фармакології та клінічної фармакології»
НМУ імені О.О. Богомольця
Бул. Т. Шевченка, 13
Київ 01601
З повагою,
оргкомітет заходів, присвячених 170-річчю кафедри фармакології та клінічної
фармакології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця

