Реєстраційна форма учасника:

Порядок роботи конференції:

П.І.Б.____________________________________________

Зустріч та реєстрація учасників

08.00-10.00

Пленарне засідання

10.00-11.15

Телефон_________________________________________

Перерва на каву

11.15-11.30

E-mail___________________________________________

Засідання

11.30 -13.00

Тематика доповіді _______________________________

Перерва, стендова сесія

13.00-14.00

Назва доповіді ___________________________________

Засідання
(доповіді молодих науковців)

14.00-16.00

Закриття конференції

16.00-16.30

Екскурсійна програма

16.30-18.00

Назва організації_________________________________

Науковий ступінь, вчене звання ___________________

Форма участі ____________________________________
Поштова адреса одержувача
(або № відділення Укрпошти чи Нової пошти) _______

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
“КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ”
ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТУСА
ЧЕРКАСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО
ІНСТИТУТ ФІЗИКИ НАПІВПРОВІДНИКІВ
ІМЕНІ В.Є. ЛАШКАРЬОВА НАН УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ХІМІЇ ПОВЕРХНІ
ІМЕНІ О.О. ЧУЙКА НАН УКРАЇНИ

ІІI Всеукраїнська наукова конференція

Підтримка конференції:
Рекомендуємо завантажити реєстраційну форму
на сайті chemistry.zu.edu.ua
Для участі в конференції необхідно:
До 25 березня включно надіслати на
електронну адресу: chemconf-apc_zt@ukr.net
1. тези доповіді;
2. заповнену реєстраційну форму;
3. відскановану (сфотографовану) або інтернет
квитанцію про сплату організаційного внеску.
Після отримання матеріалів, оргкомітет
протягом двох днів відправляє на електронну адресу
учасника листа – підтвердження.
Прохання
учасникам, які
не отримали
підтвердження
протягом двох діб, продублювати листа ще раз.
Проживання в готелі або хостелі.
Більш детальна інформація за телефоном
Кусяк Наталія Володимирівна
(098)4287397.

Контакти:
Адреса для пошти: м. Житомир, вул.
Пушкінська, 42, природничий факультет, кафедра
хімії.
8(0412) 22-15-83
Кусяк Наталія Володимирівна
(098) 4287397
Листван Віталій Володимирович
(050) 4101416
Будемо раді бачити Вас на нашій конференції!
Звертаємося до Вас із проханням донести
інформацію до всіх зацікавлених осіб.

17 квітня 2019 року

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі
ІІІ Всеукраїнської наукової конференції
«Актуальні задачі хімії:
дослідження та перспективи»
яка відбудеться 17 квітня 2019 року.

Обсяг тез до 3 сторінок формату А 4, включаючи
рисунки та таблиці; шрифт Times New Roman,
розмір – 12 pt, міжрядковий інтервал – 1, абзацний
відступ – 10 мм; поля – по 20 мм з усіх сторін.
Рисунки, схеми, формули та таблиці (чорно-білі або
сірі) не повинні виходити за поля.

Наукові та науково-методичні напрямки хімії
розвиваються достатньо динамічно, тому публікація
результатів
досліджень
є
надзвичайно
відповідальним і важливим кроком. Нові оригінальні
ідеї, теорії заслуговують найпильнішої уваги.
Мета конференції – розширення наукового
інформаційного кола спілкування, обміну науковими
результатами та дослідницьким досвідом з хімії та
методики навчання хімії.

Для участі в конференції
науковці, викладачі, педагоги,
студенти.

запрошуються
аспіранти та

Робочі мови : українська, англійська, російська.
Форма участі: очна та заочна.







Основні тематики роботи конференції:
аналітична хімія та хімія навколишнього
середовища;
матеріалознавство та нанотехнології;
неорганічна та фізична хімія;
хімічні препарати в біології та медицині;
хімія органічних сполук та ВМС;
актуальні проблеми хімічної освіти.

Матеріали конференції будуть опубліковані в
збірнику (у випадку заочної участі будуть надіслані
поштою) на вказану адресу.
Реєстрація учасників та місце проведення
конференції: м. Житомир, вул Пушкінська, 42,
природничий
факультет,
кафедра
хімії
Житомирського державного університету імені Івана
Франка.
Початок реєстрації – 800 (хол І поверху)
Початок роботи конференції – 1000 (ауд. 105)

Тези подаються у форматі *.docх, *.doc.

Текст повинен бути побудований за такою
схемою:
- назва доповіді напівжирними великими літерами,
вирівнювання за центром;
- П.І.Б. авторів (курсивом, прізвище доповідача
підкреслити) вирівнювання за центром;
- наступний рядок - назва організації або
навчального закладу; е-mail автора або установи за
центром;
- через один рядок з абзацного відступу текст тез
доповіді.
Використана література оформлюється в кінці
тексту у відповідності до вимог оформлення
бібліографічного опису літературних джерел. У
тексті виноски позначаються квадратними дужками
із вказівкою в них порядкового номера джерела за
списком, наприклад: [2] або [1-3].
Рекомендуємо
завантажити
шаблон
оформлення тез доповідей (в якому можна зберегти
власний текст у визначеному форматі) на сайті
chemistry.zu.edu.ua
Назва файлу складається з прізвища та ініціалів
учасника конференції латинецею (наприклад,
Kovalchuk_V_І).
У разі значного відхилення електронного
варіанта від зазначених рекомендацій, оргкомітет
залишає за собою право редагування або відмови
авторського тексту.

приклад оформлення тез:
ЕЛЕКТРОХІМІЯ ОРГАНІЧНИХ СПОЛУК
Ковальчук В.І., Сидоренко А.М.
Черкаський національний університет
ім.Б.Хмельницького
koval@ukr.net
Текст доповіді
1. Неділько С.А., Попель П.П. Загальна й неорганічна хімія.
Задачі та вправи. – К.: Либідь, 2001. – 400 c.
2. Трофимчук А.К., Дьяченко Н.А., Легенчук А.В. Сорбция
благородных металлов на силикагеле с ковалентно
связанными с поверхностью дипропилдисульфидными
группами // Укр. хим. журн. – 2004. – 70, № 1. – С. 34–37.

Організаційний внесок:

З
метою
відшкодування
організаційних,
видавничих та поліграфічних витрат на видання
збірника необхідно сплатити організаційний внесок
у розмірі 100 грн. за тези. Участь без пересилання
збірника (лише електронний примірник) – 30 грн. за
тези. Якщо об’єм тез перевищує 3 сторінки, тоді
вартість кожної наступної сторінки становить 20
грн. Кількість публікацій від одного автора не
обмежується.
При сплаті організаційного внеску необхідно
обов’язково вказати прізвище, ім’я, по батькові
учасника конференції (Ковальчук_В_І).
Внесок слід надсилати на картку Приватбанку

5168 7427 2442 0454
Одержувач: Листван Віталій Володимирович
У разі заочної участі у конференції збірник тез
буде надісланий учасникам на поштову адресу,
вказану у заявці, протягом двадцяти днів після
проведення конференції Укрпоштою або Новою
поштою.
Електронний збірник тез конференції буде
розміщено на сайті кафедри хімії Житомирського
державного університету ім.І.Франка

https://zu.edu.ua/chem

