ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ
Тези подаються у форматі *.docх, *.doc.
Файл має бути названий прізвищем
доповідача (наприклад, Петренко_тези).
Обсяг тез – 1 сторінка А4, включаючи
рисунки, таблиці. Поля дзеркальні – по
25 мм. Сторінки не нумеруються. Рисунки,
схеми, формули та таблиці не мають
виходити за поля. Рисунки – чорно-білі або
у відтінках сірого. Редактор формул –
MS Equation. Тези доповіді не мають
містити списку літератури. Шрифт Times
New Roman, 12 pt, одинарний інтервал.






Текст має бути побудований за схемою:
назва
доповіді
прописними
напівжирними літерами, без перенесень,
вирівнювання по центру;
П. І. П. авторів
(підкреслюванням
виділити П. І. П. доповідача);
назва організації;
Е-mail;
через один рядок з абзацного відступу
текст тез доповіді: вирівнювання по
ширині, абзацний відступ – 12,5 мм.

У разі значного відхилення від зазначених
рекомендацій оргкомітет залишає за
собою право редагування авторського
тексту.

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ
ОКИСНЕННЯ ЛІПІДІВ
Петренко О. М., Іванченко Є. О.
Донецький національний університет
імені Василя Стуса
petrenko@gmail.com
Основний текст тез доповідей.
Демонстраційні матеріали доповідей
подаються у форматі *.pptх, *.ppt.

Міністерство освіти і науки України
Національна академія наук України
Донецький національний університет
імені Василя Стуса
Інститут фізико-органічної хімії і вуглехімії
ім. Л. М. Литвиненка НАН України

Десята Українська наукова
конференція студентів, аспірантів і
молодих учених
з міжнародною участю
«ХІМІЧНІ
ПРОБЛЕМИ
СЬОГОДЕННЯ»

КЛЮЧОВІ ДАТИ
19.02.2017 – реєстрація і відправлення тез
доповідей на сайті
http://hps.donnu.edu.ua/
19.03.2017 – сплата організаційного внеску
КОНТАКТИ
0953219820 – Цяпало Олександр Степанович
0953949909 – Жильцова Світлана Віталіївна
Е-mail: hps@donnu.edu.ua

27–29 березня 2017 р.
м. Вінниця

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі
Десятої Української наукової конференції
студентів, аспірантів і молодих учених з
міжнародною участю «Хімічні проблеми
сьогодення» (ХПС-2017), яка відбудеться
27–29 березня 2017 року на базі хімічного
факультету Донецького національного
університету
імені
Василя
Стуса
(м. Вінниця).
РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ
українська, російська, англійська.
ФОРМА ДОПОВІДІ
усна (до 10 хв.), стендова.
Матеріали
конференції
будуть
опубліковані в окремому збірнику з ISBN.
Для включення в програму конференції
приймаються заявки на участь та тези
доповідей, які були отримані оргкомітетом
до 19 лютого 2017 р. включно.
РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ
27 березня 2017 р. з 900 до 1800
за адресою:
21021,
м. Вінниця,
вул. 600-річчя, 21,
Донецький національній університет імені
Василя Стуса, хімічний факультет.

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ
 Аналітична хімія
 Біохімія
 Квантова хімія
 Медична та фармацевтична хімія
 Неорганічна хімія
 Органічна хімія
 Фізична хімія
 Хімічна освіта
 Хімічна інженерія
 Хімія полімерів і композитів
Звертаємося до Вас із проханням
донести інформацію до всіх зацікавлених
осіб: студентів, аспірантів і молодих
науковців, які працюють над указаними
проблемами.
ЕКСКУРСІЙНА ПРОГРАМА
27 березня 2017 р.
учасникам
конференції
буде
запропоновано
екскурсійну програму: прогулянка містом,
відвідини
Національного музею-садиби
М. І. Пирогова (www.pirogov.com.ua/).

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК
Організаційний внесок за участь і
публікацію тез становить 160 грн.
Організаційний внесок за заочну участь
(публікація
збірника
тез
і
його
відправлення Новою поштою) – 80 грн.
Заочна участь без пересилання
збірника тез безкоштовна.
Оргвнесок необхідно сплатити до
19 березня 2017 року
РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ОПЛАТИ:
Одержувач платежу:
Код ЄДРПОУ:
Установа банку:
МФО банку:
Номер рахунку банку:

ПриватБанк
14360570
ПриватБанк
305299
29244825509100

П.І.П. одержувача платежу:
Цяпало Олександр Степанович
ІПН: 3200511039
Номер картки: 4149 4978 5573 2659
В призначенні платежу необхідно
вказати:
«Оргвнесок
конференції.
Прізвище І. П. учасника».
Скан-копію квитанції про сплату
оргвнеска необхідно надіслати, зазначивши
прізвище учасника, на е-mail конференції:
hps@donnu.edu.ua

