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Конференція зареєстрована Українським інститутом науково-технічної і
економічної інформації (посвідчення № 323)
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The conference is registered in Ukrainian Institute of Scientific-Technical and
Economic Information (certificate number 323)
http://tovaroved.nuph.edu.ua
15 квітня 2016 р.
Харків

Вельмишановні колеги!
Запрошуємо прийняти участь у
ІІІ НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ INTERNET-КОНФЕРЕНЦІЇ
З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ

«ТОВАРОЗНАВЧИЙ АНАЛІЗ ТОВАРІВ ОБМЕЖЕНОГО АПТЕЧНОГО
АСОРТИМЕНТУ»,
яка відбудеться 15 квітня 2016 р. на сайті
http://tovaroved.nuph.edu.ua
Організатори конференції:
Міністерство охорони здоров'я України
Національний фармацевтичний університет
Кафедра товарознавства
Мета конференції: Обговорення проблем та перспектив формування наукових
досліджень у фармації в контексті товарознавства.
Участь у конференції дозволить Вам оприлюднити результати Ваших наукових
досліджень, здійснити їх апробацію, одержати на них відгуки, обмінятися думками.

Напрямки роботи конференції:
1.
Товарознавчий аналіз та асортимент мінеральних вод.
2.
Функціональні харчові продукти, у тому числі спортивне та дитяче
харчування.
3.
Товарознавчий аналіз дезінфекційних засобів та репелентів.
4.
Асортимент гігієнічних та лікувальних-профілактичних косметичних
засобів і предметів особистої гігієни.
5.
Предмети догляду за немовлятами та дітьми.
6.
Діагностичні тест-системи для лабораторних та домашніх досліджень.
7.
Асортимент засобів для контролю температурного режиму, зокрема при
транспортуванні лікарських препаратів.
8.
Товари для осіб з обмеженими фізичними можливостями.
9.
Сучасні види пакування, тари, пакувальних матеріалів, технології захисту
товарів від фальсифікації.
10. Медичні вироби та техніка. Оптика.

Також запрошуємо до участі у конференції співробітників за суміжними
(організаційними та технологічними) напрямками, а саме:
11. Сучасні питання розробки складу та технології лікарських препаратів,
парафармацевтичних засобів.
12. Нормативно-правове регулювання товарообігу лікарських засобів та
товарів обмеженого аптечного асортименту.
13. Організація забезпечення медичними виробами та технікою в
екстремальних умовах (надзвичайний або воєнний стан).
Більш детальна інформація про напрямки роботи конференції
знаходиться у додатку.
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 Еmail: tovaroved@nuph.edu.ua до 1 КВІТНЯ 2016 р.

Зразок оформлення тез

ТОВАРОЗНАВЧИЙ АНАЛІЗ МІНЕРАЛЬНИХ ВОД
ВІТЧИЗНЯНОГО ВИРОБНИЦТВА
Іванов І. І., Петров А. М.
науковий керівник – д.ф.н., проф. Шевченко А. С.
Національний фармацевтичний університет, м. Харків, Україна
Ivanov@ukr.net
Текст
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.
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.
Матеріали конференції будуть розміщені в електронному науковому збірнику
конференції за адресою: http://tovaroved.nuph.edu.ua.
За результатами конференції буде опублікований друкований збірник тез, який
можна буде отримати БЕСКОШТОВНО, оплачується тільки вартість пересилки
збірника службою доставки «Нова пошта».
ПУБЛІКАЦІЯ МАТЕРІАЛІВ - БЕЗКОШТОВНА

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.

З усіх питань просимо звертатися до оргкомітету.
Адреса оргкомітету:
Національний фармацевтичний університет, кафедра товарознавства 61168, м.
Харків, вул. Валентинівська (Блюхера), 4, тел. (0572) 65-16-96, Е-mail:

tovaroved@nuph.edu.ua.

Склад оргкомітету:
Голова оргкомітету:
Завідувач кафедрою товарознавства
Національного фармацевтичного
університету, д. фарм. н., професор
Баранова Інна Іванівна

Відповідальні секретарі:
Ас. каф. товарознавства, к. фарм.н.,
Безпала Юлія Олександрівна
тел.(099) 78-45-608;
Ас. каф. товарознавства,
Пуль-Лузан Вікторія Вікторівна
тел.(063) 07-00-717

Запрошуємо усіх до співпраці!
http://tovaroved.nuph.edu.ua
З особливою увагою і доброзичливістю, оргкомітет!

ДОДАТОК
№
Назва напрямку
Відповідальний
1 Товарознавчий аналіз та асортимент мінеральних проф. Баранова
вод вітчизняного та іноземного виробництва.
Інна Іванівна,
innabaranovapharm@
ukr.net
ас. Пуль-Лузан
Вікторія Вікторівна
luzan33@ukr.net
2 Функціональні
харчові
продукти,
харчові доц. Бреусова
продукти
для
спеціального
дієтичного Світлана Вікторівна
споживання (у тому числі харчування для breusova1974@mail.ru
спортсменів та осіб похилого віку), дієтичні
добавки; напої, які не віднесені до дієтичного
харчування;
продукти
для
діабетичного
харчування; закваски, клітковина, біологічно
активні добавки. Окремі харчові продукти, такі як
чаї, кава, фітококтейлі тощо.
3 Товарознавчий аналіз дезінфекційних засобів та проф. Коваленко
репелентів (у тому числі електричні пристрої для Світлана Миколаївна
використання
змінних
картриджів
з svetlana_kovalenko77@
репелентами), акарицидні засоби (засоби проти ukr.net
кліщів) та антисептичні засоби, не зареєстровані
як лікарські засоби.
4 Асортимент і товарознавчий аналіз гігієнічних та проф. Баранова
лікувальних-профілактичних косметичних засобів.
Інна Іванівна,
Косметичні засоби (креми, солі, лосьйони, скраби та innabaranovapharm@
інші засоби, які виконують гігієнічні профілактичні ukr.net
та естетичні функції, в т.ч. засоби для догляду за ас. Безпала
волоссям: пінки, лаки, муси, маски, ополіскувачі, Юлія Олександрівна
фарба для волосся) за винятком парфумів та yuliyabespalaya5@
декоративної косметики та предмети та засоби для gmail.com
ароматерапії (ароматичні лампи, масла, палички,
свічки).
Предмети, інструменти, пристрої та засоби особистої
гігієни для догляду за ротовою порожниною,
шкірою, волоссям, для гоління та після гоління, мило
туалетне, шампуні, гігієнічні серветки, мочалки.
Вироби з вати (ватні палички, диски, пластини),
засоби жіночої гігієни, пластирі, паперові носові
хустинки, паперові та вологі серветки, туалетний
папір, рушники паперові, панчішно — шкарпеткові
трикотажні вироби, пакувальні матеріали, що не
зареєстровані як медичні вироби

№
Назва напрямку
Відповідальний
5 Предмети догляду за немовлятами та дітьми, що доц. Дядюн
не зареєстровані як медичні вироби.
Тетяна Валеріївна,
trunovattv@ukr.net
ас. Мамедова,
Світлана Олександрівна,
swetamamedova@
mail.ru
6 Діагностичні тест-системи для лабораторних та доц. Дядюн
домашніх
досліджень
фізіологічних
та Тетяна Валеріївна,
патологічних показників, тести на вагітність, на trunovattv@ukr.net
вміст алкоголю, наркотичних речовин. Засоби,
пристрої та інші товари для боротьби з
шкідливими звичками.
7

8

9

Асортимент
засобів
для
контролю
температурного
режиму,
зокрема
при
транспортуванні лікарських препаратів. Ємкості
із термоізолювального матеріалу для підтримання
температурного режиму при транспортуванні
(термоконтейнери, термосумки, термобокси),
холодоелементи,
картки-термоіндикатори,
індикатори заморожування термотестерів.
Товари для осіб з обмеженими фізичними
можливостями.
Сучасні види пакування, тари та пакувальних
матеріалів, технології захисту товарів від
фальсифікації.

10 Медичні вироби, медична техніка, оптика,
окулярна
оптика.
Ортопедичні
товари,
противарикозні компресійні вироби, прилади
вимірювання
функціональних
навантажень
людини (шагомір, лічильник калорій), технічні
засоби реабілітації та супутні товари до них
(батарейки,
зарядні
пристрої),
масажери,
інгалятори, медичні лампи, кварцеві лампи,
солеві, гелеві та електричні грілки, товари для
магнітотерапії, які не зареєстровані як медичні
вироби.

доц. Дем’яненко
Дмитро Вікторович,
aeia1@mail.ru

доц. Бреусова
Світлана Вікторівна
breusova1974@mail.ru
проф. Дем’яненко
Віктор Григорович,
aeia1@mail.ru
доц. Дем’яненко
Дмитро Вікторович,
aeia1@mail.ru
проф. Коваленко
Світлана Миколаївна
svetlana_kovalenko77@
ukr.net

