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Вельмишановні колеги!
Запрошуємо прийняти участь у
НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ РЕГІОНАЛЬНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ
«СУЧАСНІ НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ»
та розширеному засіданні опорних кафедр
організації економіки фармації та товарознавства
НАЦІОНАЛЬНОГО ФАРМАЦЕВТИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
До участі у конференції запрошуються: організатори системи охорони
здоров'я та фармацевтичного сектора, викладачі вищих фармацевтичних та
медичних навчальних закладів, працівники фармацевтичних підприємств та
фірм, маркетингових аналітичних та дослідницьких компаній, представництв
іноземних компаній, практичні провізори, лікарі, науковці, аспіранти,
магістранти, студенти.
План доповідей конференцїі:
1. Доповідь проф. Семеніва Д. В. (ІФМНУ, м Івано-Франківськ)
«Особливості викладання організаційно-економічних дисциплін на
сучасному етапі розвитку фармації»
2. Доповідь проф. Немченко А. С. (НФаУ, м. Харків)
«Роль методології «Оцінка медичних технологій (НТА)» у пілотних проектах
з реімбурсації та впровадженні референтного ціноутворення на ліки»
3. Доповідь проф Грошового Т.А. (ТДМУ ім. І. Я. Горбачевського,
м. Тернопіль)
“Концепція розвитку фармацевтичної галузі України".
4. Доповідь проф. Баранової І. І. (НФаУ, м. Харків)
«Зарубіжний досвід вивчення дисципліни Медичного та фармацевтичного
товарознавства за кордоном»
5. Доповідь доц. Федяк І.О. (ІФМНУ, м Івано-Франківськ)
«Оцінка стану фармацевтичної допомоги хворим на туберкульоз на
регіональному рівні (на прикладі Прикарпаття)»
6. Доповідь доц. Івко Т. І. (ВНМУ ім. М. І. Пирогова, м. Вінниця)
«Результати фармакоекономічного аналізу лікування хворих на цукровий
діабет 2 типу»
7. Доповідь ас. Іванюлик І.І. (ІФМНУ, м Івано-Франківськ)

«Результати маркетингового дослідження засобів для профілактики і
лікування дитячих вірусних інфекцій»
8. Доповідь ас. МаксименкоО.В. (ІФМНУ, м Івано-Франківськ)
«Клініко-економічний аналіз фармакотерапії хворих на цирози печінки у
розрізі регіонів України»
9. Доповідь ас. Байгуш Ю.В. (ІФМНУ, м Івано-Франківськ)
«Науково-методичні основи брендингу у формуванні сегменту ринку
антигіпертензивних лікарських засобів»
До участі у засіданні опорних кафедр запрошуються завідувачі
відповідних кафедр та/або відповідальні від кафедр за дисциплін
«Організація та економіка фармації» і «Фармацевтичне та медичне
товарознавство»
Проект плану доповідей засідання:
1. Доповідь проф. Немченко А. С. (НФаУ, м. Харків)
«Обговорення результатів експертизи тестових матеріалів з ОЕФ (Крок - 2)»
2. Доповідь проф. Немченко А. С. (НФаУ, м. Харків)
«Розробка галузевого стандарту вищої освіти України за спеціальністю 226
«Фармація» (ОЕФ та МФТ)»
3. Доповідь проф. Коваленко С. М. (НФаУ, м. Харків)
«Роль викладання дисципліни МФТ у формуванні сучасного провізора.
Проблеми та перспективи»
4. Доповідь доц. Івко Т. І. (ВНМУ ім. М. І. Пирогова, м. Вінниця)
«Товарознавчі аспекти засобів догляду за ротовою порожниною»
5. Доповідь ас. Безпалої Ю. О. (НФаУ, м. Харків)
«Проблеми викладання ФМТ у англомовних студентів»
З питань проведення розширеного засідання опорних кафедр
організації економіки фармації та товарознавства просимо звертатися до
оргкомітету: проф Немченко А.С. (economica@nuph.edu.ua), проф. Баранвоа
І.І. (tovaroved@nuph.edu.ua)
Відповідальній секретар: Асистент кафедри товарознавства НФАУ
організації, к. фарм.н., Безпала Юлія Олександрівна (099) 784 56 08; (050) 765
35 97

Вимоги до оформлення матеріалів тез:
1. Оформлення тез: назва роботи великими літерами жирним шрифтом
по центру; прізвища та ініціали авторів по центру; науковий ступінь, звання,
прізвище та ініціали наукового керівника по центру; повна назва установи, в
якій виконувалася робота, назва міста та країни; Е-mail автора, з яким
ведеться кореспонденція, через інтервал з абзацу друкується основний текст.
Структура тез: вступ – короткий опис проблеми та її зв'язок з науковою
чи практичною сферами; мета роботи; основний матеріал дослідження з
обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки та перспективи
подальших досліджень у даному напрямку. Тези (1-2 повних сторінки)
приймаються в електронному вигляді (скановані тези не приймаються !).
Оформлення тез має бути наступним: редактор Word 97-2007, формат
файлу .doc (файли у форматах .docx, .docm, .odt і т. п. категорично не
приймаються) , шрифт Times New Roman, кегль 16, інтервал – 1,3
(«множитель»), поля по 2 см з кожного боку, абзацний відступ – 1,25 см,
вирівнювання по ширині.
2. Назва файлу повинна відображати напрямок конференції
(обов’язково), прізвище й ім’я першого автора на російській мові та мати
наступний формат: 1_иванов_и.doc.
3. На окремому аркуші додаються відомості про авторів: повністю
прізвище, ім'я і по-батькові, посада та місце роботи, вчене звання, науковий
ступінь, адреса, контактний телефон, Е-mail (обов'язково).
4. Матеріали, оформлені відповідно до приведених вимог просимо надсилати
на Е-mail: __________до 30 КВІТНЯ 2016 р.
За достовірність результатів відповідальність несуть автори. Про прийняття
матеріалів авторам буде повідомлено на Е-mail. Тези, що за змістом та
оформленням не відповідають зазначеним вимогам прийматися не будуть.
Матеріали конференції будуть розміщені в електронному науковому
збірнику конференції за адресою: _________________________
За результатами конференції буде опублікований друкований збірник тез,
який можна буде отримати БЕЗКОШТОВНО, оплачується тільки вартість
пересилки збірника службою доставки «Нова пошта».
ПУБЛІКАЦІЯ МАТЕРІАЛІВ - БЕЗКОШТОВНА

З усіх питань просимо звертатися до оргкомітету.
Адреса оргкомітету: м. Івано-Франківськ, кафедра організації та економіки
фармації і технології ліків
76008, м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 124к, тел. (0342) 58-46-24, Е-mail:
dsemeniv@ifnmu.edu.ua.
Склад оргкомітету:
Голова оргкомітету:
Завідувач кафедрою організації та економіки фармації і технології ліків
ІФНМУ, д. фарм. н., професор Семенів Дмитро Васильович тел. (050)2117089
Відповідальні секретарі:
Доцент кафедри організації та економіки фармації і технології ліків ІФНМУ,
к. фарм.н., Федяк Ірина Орестівна тел. (050) 0515214;
Асистент кафедри організації та економіки фармації і технології ліків
ІФНМУ, к. фарм.н., Самборський Олег Степанович тел. (099) 2903518

ЗАПРОШУЄМО УСІХ ДО СПІВПРАЦІ!

http:// dsemeniv@ifnmu.edu.ua.

З ОСОБЛИВОЮ УВАГОЮ І ДОБРОЗИЧЛИВІСТЮ, ОРГКОМІТЕТ!

Просимо Вас надати інформацію стосовно вашого прибуття у м. ІваноФранківськ з метою забезпечення доставки до навчально-рекреаційної бази
ІФНМУ, м. Яремче, вул. Свободи, 367,

