АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ:
Хімічний факультет (16 корпус),
Дніпровський національний університет
імені Олеся Гончара
вул. Козакова, 22
Дніпро, 49010, Україна
Детальна інформація на сайті:
www.facebook.com/pg/ChemistryDNU
СПОНСОРИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
Науково-сервісна фірма «ОТАВА»
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ
Голова оргкомітету
Варгалюк Віктор

Члени оргкомітету:
Оковитий Сергій Іванович, проректор з

Дніпровський національний
університет імені Олеся Гончара

наукової роботи ДНУ, д.х.н., професор

Шермоловіч Юрій Григогорович заступник
директора ІОХ НАН України, д.х.н.,
професор
Вишнікін Андрій Борисович, зав. каф.
аналітичної хімії ДНУ, д.х.н., професор,
академік АН вищої школи України
Коробов Віктор Іванович, зав. каф. фізичної
та неорганічної хімії ДНУ, к.х.н., доцент

Варлан Костянтин Єлисейович, зав. каф.
хімії та хімічної технології ВМС
ДНУ, к.х.н., доцент
Колісниченко Тетяна Олександрівна, зав.
каф. харчових технологій ДНУ,
к.т.н., доцент
Тарабара Ігор Миколайович, зав. каф.
органічної хімії ДНУ, к.х.н., доцент
Петко Кирило Ігорович, с.н.с. ІОХ НАН

Інститут органічної хімії
НАН України

XVI ВСЕУКРАЇНСЬКА
КОНФЕРЕНЦІЯ
молодих вчених та студентів
з актуальних питань сучасної хімії
Інформаційне повідомлення

України, к.х.н.

Федорович,

декан
хімічного факультету ДНУ, д.х.н.,
професор, Заслужений діяч науки і
техніки України

Матюшок

Віктор

Науково-сервісної
(м. Київ)

Іванович,
фірми

директор
«ОТАВА»

Аніщенко Андрій Олександрович, доцент
каф. органічної хімії ДНУ, к.х.н., доцент

Пальчиков Віталій Олександрович, зав.
Відповідальний секретар оргкомітету:
Маторіна Катерина Вячеславівна, доцент
кафедри аналітичної хімії ДНУ імені
Олеся Гончара, к.х.н., доцент
Контактні телефони: (096) 923-17- 88,
E-mail: matorina_katerina@ukr.net

НДЛ каф. органічної хімії ДНУ, с.н.с.
Борщевич Лариса Вікторівна, доцент каф.
фізичної та неорганічної хімії ДНУ,
к.х.н., доцент
Маторіна Катерина Вячеславівна, доцент
каф. аналітичної хімії ДНУ, к.х.н.,
доцент

Дніпро
21-24 травня 2018 р.

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Запрошуємо Вас узяти участь у роботі XVI
Всеукраїнської конференції молодих
вчених та студентів з актуальних питань
сучасної хімії, яка буде проходити на базі
хімічного
факультету
Дніпровського
національного університету імені Олеся
Гончара 21-24 травня 2018 р. (м. Дніпро).
Місце проведення конференції – 16-й
корпус (хімічний факультет) ДНУ.
Робоча мова конференції: українська.
У програмі конференції – усні доповіді (до
10 хв.). За матеріалами конференції буде
опубліковано збірку тез. При надсиланні
заявок просимо вказувати необхідність
надання житла (поселення надаємо в
гуртожитках ДНУ; у готелях міста –
самостійно).
Тези слід надсилати на поштову скриньку
конференції
E-mail: matorina_katerina@ukr.net
Організаційний внесок у розмірі 150 грн.
необхідно
надсилати
на
картку
Приватбанку
5168 7572 9669 1985
Маторіна
Катерина Вячеславівна
Разом із тезами обов’язково надсилайте
скан або фото квитанції про оплату
організаційного внеску із зазначенням
прізвища платника.
Оргвнесок включає в себе: участь у
конференції, отримання інформаційних і
робочих матеріалів, кава-брейк.
Детальна інформація на сайті:
www.facebook.com/ChemistryDNU/

Наукова програма

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА УЧАСНИКА

Робота конференції планується
в таких секціях:
1. Органічна та фармацевтична хімія.
2. Аналітична хімія.
3. Фізична та неорганічна хімія.
4. Харчова хімія та сучасні харчові
технології.
5. Хімія та хімтехнологія високомолекулярних та природних сполук.

П.І.Б._________________________________
______________________________________
Установа______________________________
______________________________________
Посада_______________________________
Науковий ступінь,
вчене звання___________________________

Вимоги щодо оформлення тез:
Тези доповідей обсягом 3-5 друкованих
сторінок формату А4 та реєстраційна
картка мають бути подані до Оргкомітету
до 17 квітня 2018 року.
Оплата оргвнеску здійснюється до 17
квітня 2018 року.
Тези подаються виключно електронною
поштою.
Заголовок тез має складатись з назви
доповіді
(ВЕЛИКИМИ
ЛІТЕРАМИ),
прізвищ та ініціалів авторів, повної назви
організації, де виконана робота, її адреси.
Прізвище
доповідача
необхідно
підкреслити. Текст тез має бути набраний
шрифтом Times New Roman розміром 14
пунктів з міжрядковим інтервалом 1,0–1,5
всі поля по 25 мм у редакторі Word 2003.
УВАГА! При недотриманні вимог щодо
обсягу або оформлення тез редакційна
комісія
залишає
за
собою
право
скорочувати
поданий
матеріал
без
погодження з авторами.

Дата народження_______________________
Адреса________________________________
_____________________________________
Телефон______________________________
Факс_________________________________
E-mail________________________________
Назва доповіді
______________________________________
______________________________________
______________________________________
Секція________________________________
Співавтори роботи
______________________________________
______________________________________
Необхідність надання житла _____________
“___”_______________2018 р.

