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VІІІ НАЦІОНАЛЬНИЙ З’ЇЗД
ФАРМАЦЕВТІВ УКРАЇНИ
13–16 вересня 2016 р., м. Харків

Шановні колеги!
Організаційний комітет запрошує Вас взяти
участь у роботі VIІІ Національного з’їзду фарма
цевтів України, який відбудеться 13–16 вересня
2016 р. у Харкові на базі Національного фарма
цевтичного університету (посвідчення УкрІНТЕІ
№ 113 від 21.04.2015 р.).
У рамках проведення з’їзду відбудеться науково-практична конференція «Фармація ХХІ століття: тенденції та перспективи».
Мета з’їзду: підбиття підсумків, обговорення
та затвердження концепції розвитку фармацев
тичного сектору галузі охорони здоров’я Украї
ни на 2016–2021 рр.
Робочі мови з’їзду: українська, англійська,
російська.
Делегати з’їзду обираються на регіональ
них конференціях згідно з Положенням і кво
тами, затвердженими Міністерством охорони
здоров’я України та Фармацевтичною асоціа
цією України. Конференції щодо вибору деле
гатів проводяться регіональними асоціаціями
фармацевтичних працівників до 1 червня 2016 р.
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ОРГАНІЗАТОРИ З’ЇЗДУ
Міністерство охорони здоров’я України
Міністерство освіти і науки України
Національна академія наук України
Національна академія медичних наук Укра
їни
Фармацевтична асоціація України
Харківська обласна державна адміністрація
Харківська обласна рада
Харківська міська рада
Громадська організація «Харківська облас
на асоціація фармацевтичних працівників»
Державна служба України з лікарських засобів
Національний фармацевтичний університет

ОРІЄНТОВНА ПРОГРАМА З’ЇЗДУ
13 вересня 2016 р. — реєстрація делегатів
та учасників з’їзду, спонсорів, партнерів.
14 вересня 2016 р. — урочисте відкриття
VІІІ Національного з’їзду фармацевтів України,
пленарні засідання, обговорення концепції роз
витку фармацевтичного сектору галузі охорони
здоров’я України на 2016–2021 рр.
15–16 вересня 2016 р. — науково-практична
конференція «Фармація ХХІ століття: тенден
ції та перспективи»: наукові симпозіуми, лекції,
майстер-класи, круглі столи, воркшопи, дискусії.
Організаційний внесок для одного делегата/
учасника становить 995 грн. (у тому числі ПДВ —
165,83 грн.).
Організаційний внесок не передбачає опла
ти за проживання, але організаційний комітет
зобов’язується розселити учасників з’їзду, якщо
у реєстраційній формі буде зроблена відповідна
заявка. Інформація щодо проживання у готелях
розміщена на сторінці з’їзду на сайті Національ
ного фармацевтичного університету.
Особи, які не є делегатами з’їзду, можуть взя
ти участь у його роботі (без права голосування)
за умови сплати організаційного внеску. Їм га
рантується участь у всіх заходах та отримання
матеріалів нарівні з делегатами з’їзду.
Організаційний внесок гарантує:
• участь у пленарних засіданнях і науковопрактичній конференції;
• одержання інформаційних і робочих мате
ріалів з’їзду;
• одержання делегатського кейсу;
• одержання ексклюзивних видань, підготов
лених до VІІІ Національного з’їзду фарма
цевтів України;
• присутність на концертній програмі;
• участь у фуршетах під час роботи з’їзду;
• одержання сертифіката учасника з’їзду;
• участь в екскурсійній програмі;
• транспортні послуги.
Для участі тільки у науково-практичній конференції «Фармація ХХІ століття: тенденції
та перспективи» організаційний внесок для одного делегата становить 400 грн. (у тому чис
лі ПДВ — 66,67 грн.), що гарантує одержання
інформаційних матеріалів VІІІ Національного
з’їзду фармацевтів України, участь у секційних
засіданнях, наукових симпозіумах, круглих сто
лах, лекціях, майстер-класах, воркшопах, а також
публікацію тез доповідей, одержання сертифіка
та учасника науково-практичної конференції.
Симпозіуми науково-практичної конференції
• Конструювання, синтез і модифікація біо
логічно активних сполук та створення
на їх основі лікарських субстанцій.
• Сучасні підходи до створення нових лікар
ських та косметичних засобів, дієтичних до
бавок природного походження.
• Сучасний фармацевтичний аналіз та стан
дартизація ліків.
• Актуальні проблеми сучасної технології лі
ків, екстемпоральної рецептури, пакування
та маркування лікарських препаратів.

• Сучасні аспекти розробки та промислового
виробництва фармацевтичних препаратів.
Біотехнології та нанотехнології у фармації.
• Механізми патологічних процесів та їх фар
макологічна корекція.
• Клінічна фармація: від експериментальної
розробки лікарських засобів до стандарти
зації фармацевтичної допомоги.
• Соціальна фармація: стан, проблеми та перс
пективи.
• Фармацевтична освіта в Україні.
• Фармація молода.
ПУБЛІКАЦІЯ МАТЕРІАЛІВ
Матеріали науково-практичної конферен
ції будуть опубліковані у збірнику матеріалів
VIІІ Національного з’їзду фармацевтів України.
Текст повідомлення (одна повна або дві повні
сторінки) друкується на аркуші формату А 4 (ши
рина полів: ліве, праве, верхнє — по 2 см, ниж
нє — 3 см); шрифт Times New Roman, розмір
шрифту — 12, інтервал — 1,1. Прохання дотри
муватися наведеної структури:
Зверху по центру без відступу першого рядка:
• НАЗВА ПОВІДОМЛЕННЯ ВЕЛИКИМИ
ЛІТЕРАМИ (жирним шрифтом);
• прізвище та ініціали авторів; якщо автор або
один із співавторів повідомлення планує ви
ступити на конференції з доповіддю, його
прізвище слід підкреслити;
• назва організації/наукової установи.
Через рядок друкується основний текст по
відомлення (абзацний відступ — 1,25 см; вирів
нювання по ширині, автоматичне розставлен
ня переносів).
Усі матеріали подаються у двох примірниках
і супроводжуються направленням від організа
ції, в якій виконано роботу, експертним висно
вком, що дозволяє відкриту публікацію, та ко
пією квитанції про оплату публікації матеріа
лів (або участь у з’їзді чи конференції). Другий
примірник підписується всіма авторами. До дру
кованого варіанту матеріалів додається елек
тронна копія — файл, виконаний у редакторі
MS Word із розширенням RTF. Кожне повідо
млення оформляється у вигляді окремого файла,
названого за прізвищем першого автора (якщо
автор подає більше однієї роботи, до прізвища
додається її порядковий номер). Файли слід над
силати разом із паперовим варіантом або елек
тронною поштою доданим файлом, обов’язково
вказуючи у темі повідомлення «Тези».
Оплата за публікацію однієї сторінки ма
теріалів становить 100 грн. (у тому числі ПДВ
16,67 грн.).
Особи, які сплатили організаційний внесок
за участь у з’їзді або науковій конференції, звіль
няються від оплати за публікацію матеріалів.
Матеріали надсилати не пізніше 1 червня
2016 р. на адресу: 61002, м. Харків, вул. Пуш
кінська, 53, науковий відділ НФаУ, контак
тний телефон/факс: (057) 706-30-71, е-mail:
conference_nauka@nuph.edu.ua.
(обов’язково вказувати у темі повідомлення «Тези»).
До уваги учасників!
Банківські реквізити для оплати:
р/р 26003060383169
МФО 351533, код ЄДРПОУ 33481466
Одержувач: Громадська організація «Хар
ківська обласна асоціація фармацевтичних пра
цівників».
Призначення платежу:
• організаційний внесок за участь у VIІІ Національному з’їзді фармацевтів України;
• організаційний внесок за участь у науковопрактичній конференції;
• за публікацію тез доповідей.
При сплаті обов’язково вказувати «у тому
числі ПДВ».
ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ СПОНСОРІВ
З питань надання благодійної допомоги звер
татися до відповідального секретаря VIІІ Націо
нального з’їзду фармацевтів України.
Преференції спонсорам:
• можливість розповсюдження рекламної про
дукції компанії разом з інформаційними
та робочими матеріалами з’їзду;
• розміщення логотипу спонсора на банерах
та в усіх виданнях VIІІ Національного з’їзду
фармацевтів України;
• можливість організації сателітних симпозіу
мів та освітніх заходів;
• участь у всіх заходах та отримання матері
алів з’їзду.
ОРГКОМІТЕТ VIІІ НАЦІОНАЛЬНОГО
З’ЇЗДУ ФАРМАЦЕВТІВ УКРАЇНИ
61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 53, Націо
нальний фармацевтичний університет.
Відповідальний секретар оргкомітету — про
фесор Ганна Володимирівна Зайченко.
Тел.: +38 (057) 706-22-69
Тел./факс: +38 (057) 706-30-98
E-mail: pharm_congress@nuph.edu.ua.
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