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17 березня 2021 року 
конференція зареєстрована у ДУ «Український інститут науково-технічної 

експертизи та інформації», посвідчення № 427 від 24 вересня 2020 року 

 
Організаційний комітет конференції 

 

Члени оргкомітету: 

Котвіцька А.А. – доктор фармацевтичних наук, професор, заслужений діяч 

науки і техніки України, ректор Національного фармацевтичного університету 

(голова); 

Федосов А.І. – доктор фармацевтичних наук, доцент, перший проректор з 

науково-педагогічної роботи Національного фармацевтичного університету 

(співголова); 

Владимирова І.М. – доктор фармацевтичних наук, професор, проректор з 

науково-педагогічної роботи Національного фармацевтичного університету, 

професор кафедри фармакогнозії (співголова); 

Крутських Т.В. – доктор фармацевтичних наук, професор, проректор з 

науково-педагогічної роботи Національного фармацевтичного університету 

(співголова); 

Ольховська А.Б. – доктор фармацевтичних наук, доцент, проректор з 

науково-педагогічної роботи Національного фармацевтичного університету, 

професор кафедри фармакогнозії (співголова); 

Єрьоменко Р.Ф. – доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри 

клінічної лабораторної діагностики Національного фармацевтичного університету 

(співголова). 

Морозенко Д.В. – доктор ветеринарних наук, завідувач кафедри 

ветеринарної медицини та фармації Національного фармацевтичного університету 

(співголова). 

Секретарі оргкомітету: 

Глєбова К.В. – кандидат ветеринарних наук, старший науковий співробітник, 

доцент кафедри клінічної лабораторної діагностики Національного 

фармацевтичного університету. 

Землянський А.О. – кандидат ветеринарних наук, асистент кафедри 

ветеринарної медицини та фармації Національного фармацевтичного 

університету. 

 

Участь у конференції безкоштовна!!! 

  

 

 

  



Інформація про захід 

 

До участі в конференції запрошуються аспіранти, здобувачі,  

наукові співробітники, фахівці з лабораторної діагностики,  

клінічної та фундаментальної медицини, лікарі ветеринарної медицини, 

викладачі закладів вищої освіти медичного, фармацевтичного, біологічного та 

ветеринарного профілю. 

 

Всі учасники конференції забезпечуються збірником тез, програмою та 

сертифікатом про участь у заході в електронному вигляді,  

які будуть розміщені на сайтах кафедр 22 березня 2021 року:  

 
Секція № 1. Лабораторна діагностика хвороб людини – Кафедра клінічної лабораторної 

діагностики у розділі «НАУКОВА РОБОТА» https://labdiag.nuph.edu.ua/ 

 

Секція № 2. Лабораторна діагностика хвороб тварин – Кафедра ветеринарної медицини 

та фармації у розділі «НАУКА» https://vetpharm.nuph.edu.ua/ 

 

Інформація про участь 

 

Учасникам необхідно до 01 березня 2021 року (включно) заповнити  

online-заявку на участь, прикріпивши файл, який містить тезу (Microsoft 
Word версія не нижче 7.0) українською мовою,  

online-application on the participation, attaching a file containing the thesis 

(Microsoft Word version not lower than 7.0) in English, 

online-заявку об участии, прикрепив файл, содержащий тезис (Microsoft Word 

верси не ниже 7.0) на русском языке. 
 

Мови тез доповіді: українська, англійська, російська. 

Форма проведення заходу: дистанційна. 

 

Всі тези публікуються в авторській редакції.  

Організаційний комітет залишає за собою право відхиляти тези, оформлені з 

порушенням вимог та такі, що не відповідають тематиці конференції. 

 

Тези студентів публікуються виключно в співавторстві з науковим керівником!  
 

Напрями роботи конференції 

 

Секція № 1. Лабораторна діагностика хвороб людини 

Секція № 2. Лабораторна діагностика хвороб тварин 

 

Вимоги до оформлення тез 

 

 Обсяг тез до 2-х сторінок при форматі сторінки А4 (297х210 мм), орієнтація – 

книжкова, без таблиць і рисунків; 

 Поля: з усіх боків – 20 мм; шрифт Times New Roman, розмір – 12, міжрядковий 

інтервал – 1,15; 

 Назва тез великими літерами, вирівнювання – посередині, шрифт – 

напівжирний, на наступному рядку – прізвище(-а) та ініціали автора(-ів), 

https://labdiag.nuph.edu.ua/
https://vetpharm.nuph.edu.ua/
https://forms.gle/JWEqepg7677kEGn18
https://forms.gle/n8E7ZaWMGg3GDNv79
https://forms.gle/9qPDqWXMZU1jtTED8


кількість авторів – не більше п’яти, на наступному рядку – назва місця роботи 

або навчання, місто, країна. У разі присутності в авторському складі тез 

авторів зі різних установ прохання позначати їх місце роботи зірочками 

(після прізвищ та перед назвою установ).  

 Тези мають бути структуровані (актуальність, мета, матеріали і методи, 

результати і висновки). 

 Список літератури НЕ ПРИВОДИТЬСЯ  

 Назва файлу повинна відповідати прізвищу учасника конференції 

(наприклад, Тези_Сурмило.docx). 

 

Зразок оформлення тез 

 

Секція № 1. Лабораторна діагностика хвороб людини 

 

ЦИТОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЛІКВОРУ У ХВОРИХ  

НА СЕРОЗНИЙ МЕНІНГІТ 

Сурмило І.І.*, Петренко П.П.**, Кольцов М.М.** 

* Харківський національний медичний університет, м. Харків, Україна 

** Одеський національний університет, м. Одеса, Україна 

 

Актуальність. 

Мета. 

Матеріали і методи. 

Результати і висновки. 

 

Контакти 

Глєбова Катерина Валеріївна, тел. +38(050)842-47-80  

 


