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Шановні колеги! 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі VIII Міжнародної науково-технічної 

конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Хімія та сучасні технології». 
 

Дата проведення 26-28 квітня 2017 року. 
 

Мета конференції: виявлення наукового і творчого потенціалу молоді, 

забезпечення трибуни для вільного обміну думками, стимулювання і підтримка 

наукової діяльності, сприяння успішному кар’єрному старту і професійному 

зростанню, підвищення ефективності самостійної роботи. 
 

Робочі мови: українська, російська, англійська. 
 

За матеріалами конференції буде видано збірник тез із номером ISBN. 
 

Тематичні напрямки конференції: 

1. Неорганічна хімія, технологія неорганічних речовин та промислова екологія 

2. Хімія та технологія води 

3. Електрохімія 

4. Органічна хімія, технологія органічних речовин та фармацевтичних 

препаратів 

5. Хімія і технологія паливно-мастильних і полімерних матеріалів 

6. Хімічна технологія тугоплавких неметалевих та силікатних матеріалів 

7. Аналітична хімія, хімічна технологія харчових добавок та косметичних 

засобів 

8. Біотехнологія 

9. Безпека життєдіяльності, охорона праці та цивільний захист 

10. Комп’ютерне моделювання та системи управління 

11. Енергетика, машинобудування та матеріалознавство 

12. Напрями вдосконалення систем управління промисловими підприємствами 

13. Духовні витоки сучасного суспільства 
 

Для участі у конференції необхідно: 

до 31 березня 2017 року (включно) 

– зареєструватися на сайті sciendar.com, 

– прикріпити тези доповіді, оформленні згідно з вимогами; 

– прикріпити скан- або фотокопію квитанції про сплату організаційного внеску. 

до 25 квітня (бажано) 

– надіслати відео доповіді/презентації (формат .avi) 

 

Оргкомітет залишає за собою право відбору матеріалів до збірника та відхиляти 

матеріали, оформлені з порушенням вимог! 

http://sciendar.com/


Вартість та оплата: для компенсації витрат, пов’язаних із підготовкою 

збірника та надання йому номеру ISBN, участь у конференції для громадян України 

становить 25 грн. До оплати входить електронний збірник тез та сертифікат учасника. 

Окремо можна замовити друкований збірник тез – 50 грн. За потреби можливе 

надсилання всіх матеріалів «Новою поштою» за рахунок одержувача. 

Участь у конференції для зарубіжних учасників: 

 країни СНД – 10 € 

 інші країни – 70 € 

Публікація тез без участі: 

 країни СНД – 5 € 

 інші країни – 35 € 
 

Безкоштовно* публікуються матеріали наступних тем: 

– розробка нових джерел енергії (включаючи водневу енергетику), нових 

засобів її зберігання та транспортування, матеріалів систем надпровідності та 

термоядерного синтезу; 

– діагностування та лікування вірусних хвороб та раку; 

– методи шифрування та захисту інформації та розробка штучного інтелекту. 

*відповідність матеріалів вказаним темам визначається оргкомітетом. 
 

Правила надання тез: 

Тези доповідей на робочій мові прикріплюються на сайті університету. 

Тези доповіді повинні відповідати тематиці секції. 

Обсяг тез складає 1-2 максимально заповнені сторінки формату А4. 

Всі поля сторінки по 2,5 см. Текст друкується шрифтом Times New Roman, 

звичайним начертанням і 14 кеглем. Міжрядковий інтервал одинарний.  

Абзац – 1,25 см. 

Весь графічний матеріал (в тому числі і хімічні формули) розміщується у 

вигляді рисунків в форматі jpg або png. 

Шапка містить наступні пункти: «назва тез», «ПІБ доповідача та співавторів», 

«повна назва всіх ВНЗ, які беруть участь», «країна учасників», «міста учасників». 

Приклад оформлення тез: 

ЕЛЕКТРОПРОВІДНІСТЬ МЕЖІ РОЗДІЛУ ФАЗ ГАЗ-РІДИНА ПРИ 

ЕЛЕКТРОЛІЗІ ВОДНИХ РОЗЧИНІВ ЕЛЕКТРОЛІТІВ РІЗНОГО СКЛАДУ 
Бондар Д.В. 

ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет» 

Україна, Дніпро 

Текст тез 

Автор може направляти тези до 31.03.2017 включно. Після цієї дати 

приймання тез буде технічно неможливо! 

З усіх питань звертатися за адресою: demy2@ukr.net 

mailto:demy2@ukr.net


Оргкомітет конференції: 

Голова оргкомітету конференції: 

 Півоваров О.А., д.т.н., професор, ректор, УДХТУ, Дніпро, Україна 

 

Члени оргкомітету конференції: 
 Харченко О.В., д.х.н., професор, проректор з наукової роботи, УДХТУ, Дніпро, 

Україна 

 Голеус В.І., д.х.н., професор, перший проректор, УДХТУ, Дніпро, Україна 

 Рижова О.П., к.т.н., доцент, проректор з науково-педагогічної роботи, УДХТУ, 

Дніпро, Україна 

 Варгалюк В.Ф., д.х.н., професор, декан хімічного факультету, ДНУ ім. О. Гончара, 

Дніпро, Україна 

 Астрелін І.М., д.х.н., професор, декан ХТФ, НТУ «КПІ», Київ, Україна 

 Столяренко Г.С., д.т.н., професор, зав. каф. хімічної технології та водоочищення, 

ЧГТУ, Черкаси, Україна 

 Ратнавира Х., PhD, професор, Норвежський університет природничих наук, Осло, 

Норвегія 

 Разиков З.А., д.т.н., професор, Горно-металургійний інститут Таджикістана, 

Чкаловськ, Таджикістан 

 Жекеєв М.К., д.т.н., професор, зав. каф. ХТНР, Південно-Казахстанський ДУ ім. М. 

Ауезова, Чимкент, Казахстан 

 Мурашкевич А.М., д.т.н., професор каф. хімії, технології електрохімічних 

виробництв та МЕТ, УО «БГТУ», Мінськ, Білорусь 

 Дормешкін О.Б., д.т.н., професор, проректор з науки УО «Білоруський державний 

технологічний університет», Мінськ, Білорусь 

 Гладух Є.В., д.фарм.н., Харківський національний фармацевтичний університет 

 Хенн Ф., професор, проректор з міжнародних відносин, університет Монпельє-

2, Монпельє, Франція 

 Лобойко О.Я., д.т.н., професор, зав. каф. хімічної технології неорганічних 

речовин, каталізу і екології НТУ «ХПІ»  

 Вахула Я.І., д.т.н., професор, зав. каф. хімічної технології силікатів 

НУ «Львівська політехніка» 

 Чернік О.О., к.х.н., доцент, зав. каф. хімії, технології електрохімічних 

виробництв та МЕТ , УО"БГТУ" Минск , Білорусь 

 Тульський Г.Г., д.т.н., професор, зав. каф. технічної електрохімії,  НТУ "ХПІ" 

Харків, Україна 

 Лінючева О.В., д.т.н., професор, зав. каф. технології електрохімічних 

виробництв, НТУ "КПІ" Київ, Україна 

 Барсуков В.З., д.х.н., професор, зав. каф. технічної електрохімії енергетики і 

хімії , КНУТД, Київ, Україна 


