
Шановні колеги! 
 

Ми раді запросити Вас на  
«VIІ Міжнародну конференцію студентів, 
аспірантів та молодих вчених з хімії та 
хімічної  технології», яка відбудеться з 11 по 
13 квітня 2018 року. Організатором 
конференції є Хіміко-технологічний факультет 
КПІ ім. Ігоря Сікорського. 

Робота на конференції відбуватиметься в 
межах наступних секцій: 

 
1. Хімія, фізико-хімія і технологія 

неорганічних речовин. 
2. Хімія і технологія органічних речовин. 
3. Теоретичні та прикладні аспекти 

електрохімії. 
4. Неорганічне матеріалознавство. 
5. Охорона навколишнього середовища: 

роль і завдання хімії у вирішенні 
екологічних проблем. Водоочищення. 

6. Автоматизація та комп’ютерне 
моделювання в хімічній 
технології 

7. Хімічні технології органічного синтезу 
косметичних засобів та харчових добавок 

 
Для участі у конференції Вам необхідно 

до  1 березня 2018 року заповнити заявку на 
участь у конференції на сайті  
http://chemconf.kpi.ua Разом з заявкою Ви 
маєте додати тези доповіді.  

 
 
 
 
 

Додаткова інформація щодо роботи 
Конференції 

На конференції будуть представлені секційні 
доповіді (10 хв.) та стендові доповіді. 

Робочі мови конференції: українська, 
англійська. 

Демонстраційні матеріали доповідей 
представляються в електронному вигляді 
(Microsoft Powerpoint); 

Реєстрація учасників конференції 11 квітня 
2018 р. з 8 до 10 години у холі 4 корпусу 
КПІ ім. Ігоря Сікорського (М. 
“Політехнічний інститут”). При собі мати 
квитанцію (копію платіжного доручення) 
про оплату організаційного внеску. 

Розміщення.  За можливістю учасники 
будуть розміщені в гуртожитках КПІ ім. 
Ігоря Сікорського. Вартість проживання від 
100 грн. на добу. Про потребу поселення 
просимо окремо попередити оргкомітет! 
Також можливе бронювання місць у готелях 
м. Києва: https://hotels24.ua/uk/Kyiv/.  

 

Розмір та порядок оплати 

Оплата оргвнеску здійснюється на 
основі даного інформаційного листа.  

Оргвнесок включає оплату за: 
— друковану програму конференції; 
— друковану збірку тез конференції; 
— coffee-break в перервах; 
— необхідні супутні матеріали (бейджик, 

папка, ручка, диплом та ін.). 

Розмір оргвнеску – 300 грн. 
Заочна участь (публікація) – 150 грн. 
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Банківські реквізити: 

 
ОДЕРЖУВАЧ:  
ТОВ "ФЛЮІД МЕНЕДЖМЕНТ СІСТЕМС" 
ЄДРПОУ 41738211 
р/р 26005052615175 в  
ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 
МФО 300711 
ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 
Організаційний внесок за участь в 7 
Міжнародній конференції конференції з хімії 
та хімічної технології П.І.Б УЧАСНИКА 

Офіційна адреса оргкомітету 

03056, м. Київ, пр-т Перемоги, 37, КПІ ім. 
Ігоря Сікорського, корпус №4 на ім’я 
Астреліна Ігоря Михайловича (з поміткою 
«конференція»). 
 

Для довідок 

E-mail: chemconf7@ukr.net 
Васильєв Георгій Степанович  
(+38) 096 924 98 88 
Кримець Григорій Володимирович 
(+38) 097 964 82 99 
 

Вимоги до оформлення тез доповіді 

Тези доповіді (одна повна сторінка 
формату А4) оформлюються у відповідності 
до наступних вимог: 
 в першому рядку – назва доповіді 

прописними літерами, вирівнювання по 
центру (шрифт напівжирний); 

 у другому рядку – по центру прізвище 
та ініціали авторів доповіді; 

 у третьому рядку – по центру повна 
назва закладу; 
 у четвертому рядку – по центру 

поштова адреса закладу та телефон; 
 у п’ятому  рядку – по центру 

електронна адреса (автора або установи); 
 далі, через один пустий рядок, 

друкується повний текст тез. 
 
 Текст набирається в редакторі WORD. 
 Шрифт: Times  New  Roman Cyr  
 Розмір шрифта: 12 ppt 
 Інтервал: одиночний 
 Розстановка переносів: автоматична 
 Поля:  ліворуч — 3 см; праворуч, знизу, 
зверху — 2,5 см. 
 Рисунки (не більше одного), що 
вставляються в текст, повинні мати розміри 
не більше 15 см × 9 см. Застосовувати 
формати: BMP, PCX, TIF, JPG. 
 Розмір шрифту під рисунком — 10 ppt.  
 Рисунки, виконані за допомогою WORD, 
повинні бути обов’язково згруповані. 
 Текст тез редагуванню не підлягає і є 
оригіналом для тиражування. 

 
приклад оформлення тез 

  
 
 
 

Конференція відбудеться за підтримки: 
 

  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

ВОДА НАУКОВО-ТЕХНІЧНІ ВІСТІ 

І ВОДООЧИСНІ  
Т Е Х Н О Л О Г І Ї  

СИНТЕЗ ЕСТЕРІВ НА ОСНОВІ. . . 
Петров П.П., Іванов І.І. 

Національний технічний університет … 
03056, м. Київ, пр. Перемоги, 37, корпус 4 … 

+380(XX)XXX-XXXX petrov@ukr.net 
 

 Текст тез 


