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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ  
 

Всеукраїнська дистанційна науково-методична конференція  

«Шляхи удосконалення підготовки фармацевтів» 

 

Шановні колеги! 

Запрошуємо Вас узяти участь у роботі конференції, що відбудеться  

22 квітня 2019 року  

 

Напрямки конференції 

1. Удосконалення процесів управління якістю професійної підготовки 

фармацевтів. 

2. Інноваційні технології та методики в освітньому процесі підготовки 

фармацевтів. 

3. Сучасні завдання інформатизації освітнього процесу. 

4. Професійна компетентність як чинник формування 

конкурентоспроможності фармацевтів. 

5. Практико-орієнтована програма підготовки фармацевта. 

6. Інформаційно-комунікативні технології - орієнтація на підвищення якості 

професійної освіти. 

7. Якісний контент навчально-методичного супроводу навчальних 

дисциплін та практик. 

8. Фахова майстерність педагогічних працівників – критерій якості 

професійної підготовки здобувачів вищої освіти. 

 

         Адреса: 61140 Харків, вул. О.Невського,18.  Тел. (факс) (057)737-22-88 
 

Форма участі: представлення тез, статей до збірника наукових праць, а 

також презентацій або стендової доповіді для розміщення на Web-сторінці 

конференції. 

Робочі мови конференції: українська. 

  

Для участі в роботі конференції просимо надіслати до 22 березня 2019 року 

електронною поштою на адресу conf.knfau@ukr.net:  

- заявку на участь у роботі конференції (бланк заявки додаємо); 

- статтю (3-6 стор.) або тези (1-2 стор.) в електронному вигляді у doc- 

форматі; назва файла — прізвище автора: Tarasenko.doc;  презентацію доповіді 

або  стендову доповідь  у pdf- форматі. 

Матеріали конференції будуть розміщені на Web-сторінці конференції на 

сайті Коледжу НФаУ.  Під час роботи конференції надається можливість 

mailto:conf.knfau@ukr.net


коментувати та обговорювати актуальні питання. Електронну версію  збірки  

наукових праць можна буде скачати з сайту. 

 Учасникам конференції електронною поштою будуть надіслані 

сертифікати. 
 

Технічні вимоги до оформлення статті 

 1. Формат аркуша А4, поля з усіх боків 2 см. 

2. Текст: шрифт – Times New Roman; розмір шрифту – 14, інтервал – 1,5, 

абзац – 1,25 см.  

 

3. Оформлення матеріалів:  

 Назва друкується посередині сторінки прописними літерами 

напівжирним шрифтом. 

 Ініціали та прізвище автора (новий рядок звичайними літерами жирним 

шрифтом); 

  Навчальний заклад (новий рядок звичайними літерами жирним шрифтом) 

 

        Приклад : 

ІННОВАЦІЇ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ ФАРМАЦЕВТІВ 
В.В. Шевченко  Н.Б. Калюжна 

Коледж Національного фармацевтичного університету 
 

 Текст статті (через рядок);  

 література (через рядок після основного тексту статті; великими літерами 

жирним шрифтом); список літератури оформлюють згідно з державним 

стандартом. 

 

4. Ілюстративний матеріал виділяти курсивом без лапок, посилання на нього – 

у круглих дужках. Використовують лише друкарські лапки. Слово Таблиця та її 

номер розташовують праворуч (друкують напівжирним шрифтом), а її заголовок – 

по центру (напівжирним шрифтом). Кількість таблиць, схем, малюнків – не більше 

ніж 2. 

5. Для посилань на джерело цитування використовувати квадратні дужки, 

напр.: [5, с. 141]. 

 

Матеріали друкуються в авторській редакції. Повну відповідальність 

за зміст, достовірність наведених фактів, цитат, статистичних даних 

несуть автори опублікованих матеріалів. 

Статті, які не відповідають вимогам оформлення, до друку не 

приймаються. 

Оргкомітет конференції 

Прокопенко Тіна Сулейманівна – к.фарм.н., голова, тел. (057)771-81-54 

Гейко Ольга Всеволодівна – заст. голови, тел. (057)737-22-88 

Гузєва Вікторія Вячеславівна- заст. голови, тел.  (093-27-05-892) 

Коломієць Інна Валеріївна – методист, тел.  (066-7-650-140,  098-8-294-360) 

 



  
 Оргкомітет конференції 

 

 

Додаток 

 

До оргкомітету Всеукраїнської 

дистанційної науково-методичної 

конференції «Шляхи удосконалення 

підготовки фармацевта» 

 
 

ЗАЯВКА 

на участь у роботі конференції 

 

ПІБ  

Науковий ступінь  

Наукове звання  

Кваліфікаційна категорія/ 

педагогічне звання 

 

Назва організації  

Посада  

Напрям  

Вид матеріалу (стаття, 

тези, презентація, 

стендова доповідь) 

 

Назва   

Контактний телефон  

Email  

Адреса для листування  

 


