
 

ПЕРШЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

Шановні колеги! 
 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Україн-
ської науково-практичної інтернет-конференції 
з міжнародною участю “Нанотехнології у фар-
мації та медицині”, яка відбудеться 19-20 квітня 
2017 року. 

Основні наукові напрямки роботи конференції: 
 Сучасні підходи до синтезу наноструктур. 
 Дослідження фізико-хімічних властивостей 

наносистем. 
 Вивчення біологічної активності наноструктур. 
 Створення лікарських засобів на основі 

наносистем (нанофармакологія). 
 Розробка методів лікування з використанням 

нанопрепаратів (наномедицина). 
Робочі мови конференції – українська, англій-

ська, російська. 
Вимоги до оформлення матеріалів 

У MS Word (версії не нижче 2003): формат сто-
рінки А4; поля (верх, низ, ліве, праве): 2, 2, 3, 1 см; 
шрифт Times New Roman Cyr, 14 кегль; міжрядко-
вий інтервал – 1,0; абзацний відступ 1,25 см. Хімі-
чні формули слід набирати у редакторі IsisDraw, 
математичні – з використанням вбудованого реда-
ктора MS Equation, рисунки – у форматі CDR 
(версії не вище Х8), JPG або TIFF. 

Структура матеріалів 
Назва тез – ВЕЛИКИМ ЖИРНИМИ 

ЛІТЕРАМИ, з нового рядка – прізвища та ініціали 
авторів, наступним рядком – повна назва уста-
нови та E-mail, через порожній рядок – основний 
текст (повна одна або дві сторінки!). Допуска-
ється наявність таблиць, схем, рисунків, списку ви-
користаних джерел. 

Матеріали, що не відповідають напрямкам ро-
боти конференції, не оформлені згідно вимог або 
подані після настання вказаної дати розглядатись 
не будуть. 

Зразок оформлення матеріалів 
 

СИНТЕЗ МАГНІТОКЕРОВАНИХ 
НАНОЧАСТОК Fe3O4, ЇХ ФІЗИКО-ХІМІЧНІ 
ТА МЕДИКО-БІОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ 

Левітін Є.Я., Ведерникова І.О., Криськів О.С. 
Національний фармацевтичний університет, 

кафедра неорганічної хімії 
neorganic@nuph.edu.ua 

 

У роботі описано спосіб синтезу та дослі-
дження властивостей магнітокерованих наночас-
ток Fe3O4 фармацевтичного призначення… 

 
Тези та заповнену реєстраційну картку (на ко-

жного автора!) надсилати електронною поштою у 
форматі *.doc або *.docx одним файлом на адресу 
neorganic@nuph.edu.ua. Назва файла – латинсь-
кими літерами за прізвищем першого автора. Якщо 
один автор надсилає кілька тез, до назви файла до-
дається цифра, наприклад: Levitin-1.docx. 

Кінцевий термін подачі матеріалів – 
9 квітня 2017 р. 

Публікація тез – безкоштовна 
 

Конференція зареєстрована в УкрІНТЕІ 
(посвідчення №659 від 3 листопада 2016 р.) 

 
Після 20 квітня електронний варіант збірника 

матеріалів буде доступний для безкоштовного за-
вантаження на веб-сторінці кафедри неорганічної 
хімії НФаУ: http:\\inorgchem.nuph.edu.ua 

 
Адреса та контактні телефони оргкомітету: 
Національний фармацевтичний університет; 
61002, м. Харків, вул. Валентинівська, 4,  
кафедра неорганічної хімії, (0572)67-92-07 

 
проф. Левітін Євген Якович (067)123-45-67 

проф. Ведерникова Ірина Олексіївна (063)123-45-67 
доц. Криськів Олег Степанович (068)918-65-26 

 
E-mail: neorganic@nuph.edu.ua 

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА УЧАСНИКА 
 

Прізвище __________________________________ 

Ім’я _______________________________________ 

По-батькові ________________________________ 

Місце роботи _______________________________ 

___________________________________________ 

Посада ____________________________________ 

___________________________________________ 

Науковий ступінь ___________________________ 

Учене звання _______________________________ 

Поштова адреса (з індексом) __________________ 

___________________________________________ 

Телефон ___________________________________ 

E-mail _____________________________________ 

Назва тез, автори ____________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

Дата ______________________________________ 

 

 

 
Національний фарма-
цевтичний універси-
тет, Харків, Україна 

Український інститут 
науково-технічної експе-

ртизи та інформації, 
Київ, Україна 

 


