
VІІІ НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ  

ШКОЛИ МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ  

АТ «ФАРМАК»  

  

Повідомляємо, що 19 листопада 2020 р. планується проведення онлайн-

конференція  VІІІ науково-практичної конференції Школи молодих 

науковців (ШМН) АТ «Фармак» на тему: «Наука та сучасне фармацевтичне 

виробництво».  

  

Основні напрямки роботи конференції:  

        розробка лікарських засобів та біоподібних препаратів за 

стандартами ІСН;  

        наукові дослідження нових фармацевтичних та 

біотехнологічних молекул;  

        огляд змін у регуляції обігу лікарських засобів;  

        проведення досліджень з біоеквівалентності;  

        фармацевтичне виробництво, забезпечення і контроль якості, 

маркетинг, фінанси тощо.  

  

До участі у конференції запрошуємо молодих науковців АТ «Фармак» та 

інших установ України, віком до 35 років включно: студентів, магістрантів, 

викладачів, аспірантів, докторантів.  

Форми участі у конференції: наукові роботи у формі усної доповідей.  

Для відбору матеріалів до участі у конференції, просимо надсилати тези.  

  



Вимоги до оформлення тез:  

-тези направляються в форматі MS Word.doc;  

-обсяг- 1-2 повні сторінки (Формат А4):  

-поля- зверху - 2 см, знизу - 2 см; зліва - 2 см; праворуч - 2 см;  

-шрифт- Times New Roman; - кегль - 12; - інтервал - множник 1;  

-без автоматичного переносу слів; 

-обов'язкова структура тез: вступ, мета дослідження, матеріали і методи, 

результати і висновки;  

-назва роботи наводиться жирним шрифтом, великими літерами; на 

наступному рядку вказується звання/вчений ступінь, прізвище та ініціали 

автора та (в дужках) наукового керівника з великої букви, маленькими 

літерами, звичайним шрифтом, по центру; нижче - повна назва 

місця/установи/ВНЗ роботи/навчання, місто, країна з великої маленькими 

літерами, звичайним шрифтом, по центру;  

-використання таблиць, графіків, діаграм та ілюстрацій не допускається;  

-список літератури наводити не слід.  

  

Вимоги до оформлення усної доповіді:  

-подається у вигляді мультимедійної презентації  

-формат документу MS Power Point (формат .ppt, .pptx)  

-регламент: доповідь 10 хв, відповіді на запитання 5 хв.   

  

Мова конференції: українська, російська, англійська. Заохочуються виступи 

англійською мовою.  



Автор несе повну відповідальність за зміст поданих матеріалів, достовірність 

результатів і дотримання прав використання інтелектуальної власності третіх 

осіб.  

Тези доповіді, а також Ваші пропозиції, надсилайте до 06.11.2020 

електронною поштою Лілії Оропай (L.Oropai@farmak.ua).  

Деталі проведення конференції будуть представлені у наступних 

повідомленнях.  

  

В електронному листі повинні знаходитися:  

1) тези доповіді;  

2) реєстраційна карта учасника (додаток 1).  

За матеріалами конференції буде сформований збірник тез.  

Кращі роботи будуть відзначені грамотами.  

  

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ: на Вашу електронну адресу надсилатиметься 

повідомлення про отримання тез/доповідей. Якщо впродовж трьох днів Ви не 

отримали такого повідомлення – будь ласка, продублюйте лист.  

Тези доповідей будуть розглянуті конкурсною комісією, після чого Вам буде 

надіслано повідомлення про ухвалення та допуск матеріалів до усної або 

постерної доповіді. 

 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aOropai@farmak.ua

