ВЕЛЬМИШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Запрошуємо Вас взяти участь у
II Міжнародній науково-практичній
internet-конференції
“Теоретичні та практичні аспекти
дослідження лікарських рослин»,
21-23 березня 2016 р.
на базі кафедри ботаніки
Національного фармацевтичного
університету у м. Харків
Напрямки конференції:









Місце ботаніки у підготовці спеціалістів
для галузей фармації (1)
Біохімія рослин (2)
Питання термінології та систематики
рослин (3)
Пошук та вивчення нових перспективних
лікарських рослин (4)
Ботанічне ресурсознавство (5)
Культивування та інтродукція рослин,
збереження та відновлення
біорізноманітності (6)
Контроль якості лікарської рослинної
сировини (ЛРС), фітопрепаратів, домішок
до харчових продуктів, парфумернокосметологічних засобів (7)

 Розробка лікарських препаратів (8)
 Фармакологічне вивчення фітосубстанцій

та препаратів на основі лікарської
рослинної сировини (9)
 Правові аспекти реєстрації лікарських
форм на основі ЛРС (10)
 Маркіровка, упаковка, зберігання
ЛРС (11)

Робочі мови конференції:

Будь ласка, проінформуйте Ваших колег,
які можуть бути зацікавлені в участі у
конференції.
Організаційний комітет конференції:
Співголови: зав. каф. ботаніки проф.
Гонтова Т.М., ас. каф. ботаніки Мінаєва
А.О., асп. каф. ботаніки Ільїнська Н.І.

українська, російська, англійська
PDF-версія збірника буде доступна на сайті:
http://ru.nuph.edu.ua/?page_id=2979

Участь в конференції та розміщення тез
в електронному збірнику безкоштовна.
Для участі в конференції необхідно до
1 березня 2016 р. надіслати на електронну
адресу оргкомітету:

За додатковою інформацією звертайтеся за
нашими телефонами та e-mail:
тел.: +38(0572)67-91-74 (кафедра)
+38(099)559-89-58
(Мінаєва Аліна Олексіївна)
+38(050)164-49-01
(Ільїнська Нонна Ігорівна)

1) заповнену реєстраційну картку;

e-mail: botany.conf.nuph@gmail.com

2) тези доповіді (1-2 повні сторінки);
Тексти тез будуть опубліковані з
максимальним збереженням авторської
редакції. Тези, які не відповідають
тематиці конференції, оформлені не за
правилами або перевищують обсяг 2
сторінки, не будуть прийняті до публікації.

З повагою, Оргкомітет.

Реєстраційна картка

Правила оформлення тез

Прізвище ____________________________

Тези (1-2 сторінки) приймаються за
адресами: botany.conf.nuph@gmail.com в
електронному вигляді (скановані тези не
приймаються!). Оформлення тез має бути
наступним: редактор Word 97 або 2003,
файл RTF, шрифт Times New Roman, кегль
12, інтервал полуторний, поля по 2 см,
вирівнювання по ширині. Перелік посилань
наводити в кінці, розташовувати за
алфавітом.

Ім’я ________________________________
По-батькові __________________________
Науковий ступінь, вчене звання _________
____________________________________
місце роботи, посада__________________
____________________________________

назва тез:
_____________________________________
_____________________________________
__________________________________
секція ______________________________
Чи бажаєте мати збірник матеріалів
конференції (так/ні) __________________

Кафедра ботаніки
II Міжнародна науково-практична

Зразок оформлення тез:

тел: _____________факс: ______________
e-mail: ______________________________

Національний
фармацевтичний
університет

internet-конференція

адреса, країна________________________
____________________________________

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

Номер секції 4

Перспективи створення нового
лікарського засобу на основі
БАР Schinus molle
Крюкова Я.С.

“ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ
АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН»,
21-23 березня 2016 р.

Кафедра ботаніки
Національний фармацевтичний
університет, м. Харків, Україна
botany1245@ukr.net
Харків 2016

