
 
 

Довідки: 

м. Київ (ІЗНХ НАНУ) 
Коваль Лариса Борисівна  
Тел. (044)2253511 Факс (044)2253071 
e-mail koval@ionc.kiev.ua  
 
м. Дніпро (ДВНЗ УДХТУ)  
Берзеніна Оксана Валеріївна  
Роб. тел. (0562)47-06-72 
Моб. тел. (067)725-10-05 
 
Величко Олена Валеріївна 
Роб. тел. (0562)47-06-72 
Моб. тел. (098)03-00-992 
 
E-mail для надсилання тез доповідей, 
реєстраційних карт та для 
інформаційної підтримки 
ucic2018dnipro@gmail.com 
 

Локальний оргкомітет 
Штеменко О.В. (голова), Берзеніна О.В. (вчений 
секретар), Коваль Л.Б. (вчений секретар), 
Василюк С.Л., Величко О.В., Голіченко О.А., 
Коваленко І.Л., Овчаренко А.О. Скриптун І.М., 
Сорочкіна К.О., Хмарська Л.О. 

 Правила оформлення тез 
доповідей 

Шаблон тез доповідей та реєстраційної 
картки розміщені на сайті конференції: 

http://inorgchem2018.ionc.kiev.ua  
 

НАЗВА ДОПОВIДI 
Автор А.Б., Автор В.Г. 

Повна назва установи, місто, країна 
e-mail 

чистий рядок 
Текст (з абзацу) 

 
Обсяг тез 1 сторінка (формат сторінки А4). 
Приймаються файли ТІЛЬКИ у форматі 
«Документ WORD 97-2003» з розширенням 
«doc». Шрифт Times New Roman, розмір 14 пт 
(включаючи рисунки), міжрядковий інтервал – 
одинарний; поля: зверху, знизу, зліва та справа 
– по 2,5 см. Назва доповіді друкується 
прописними напівжирними літерами по 
середині рядка; нижче – прізвища та ініціали 
авторів. Прізвище доповідача підкреслюється. 
Повна назва організації, місто, де вона 
розташовується та країна (курсивом), e-mail. 
Будь-які рисунки та формули мають бути 
вставлені лише із файлів jpg або tiff (не можна 
ставити рисунки «поверх тексту»), повинні 
бути чорно-білими та мати чітке зображення. 
Назва файлу тез доповідей складається із 
прізвища автора-доповідача латинськими 
літерами і порядкового номера тез, наприклад: 
Petrov1.doc; Petrov2.doc. 
Назва файлу заявки (реєстраційної картки): 
Petrov-РК.doc. 
Файл тез доповідей разом із реєстраційною 
карткою надсилаються до 30.04.18 на e-mail 
орг.комітету: ucic2018dnipro@gmail.com 
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Перше інформаційне повідомлення 
 

Шановні колеги! 
Наукова рада з проблеми «Неорганічна хімія» 
НАН України, Інститут загальної та неорганічної 
хімії ім. В. І. Вернадського НАН України, ДВНЗ 
«Український державний хіміко-технологічний 
університет» запрошують Вас взяти участь у ХХ 
Українській конференції з неорганічної хімії, 
яка відбудеться з 17 по 20 вересня 2018 року у 
місті Дніпро. 

 
Науковий комітет 

Пехньо В.І. – член-кореспондент НАН України, 
директор Інституту загальної та неорганічної хімії 
імені В.І. Вернадського НАН України 
(співголова);  
Півоваров О.А. – д.т.н., ректор ДВНЗ 
«Український державний хіміко-технологічний 
університет»  ((співголова);  
Штеменко О.В. – д.х.н. (заступник голови); 
Коваль Л.Б. – к.х.н. (вчений секретар); 
Андронаті С.А. – академік НАН України, д.х.н.; 
Барчій І.Є. – д.х.н.; Білоус А.Г. – академік НАН 
України, д.х.н.; Варгалюк В.Ф. – д.х.н.; 
Гладишевський Р.Є. – член-кореспондент НАН 
України, д.х.н.; Голуб О.А. – д.х.н.; Гриньов Б.В. 
– академік НАН України, д.х.н.; Дзязько Ю.С. – 
д.х.н.; Зінченко В.Ф. – д.х.н.; Камалов Г.Л. – 
академік НАН України, д.х.н.; Кокозей В.М. – 
д.х.н.; Мчедлов-Петросян М. О. – д.х.н.; 
Огенко В.М. – член-кореспондент НАН України, 
д.х.н.; Павліщук В.В. – член-кореспондент НАН 
України, д.х.н.; Розанцев Г.М. – д.х.н.; 
Сейфулліна І.Й. – д.х.н.; Слободяник М.С. – 
член-кореспондент НАН України, д.х.н.; 
Стрижак П.Є. – член-кореспондент НАН 
України, д.х.н.; Трунова О.К. – д.х.н.; 
Фрицький І.О. – д.х.н.; Чергинець В.Л. – д.х.н.; 
Dr. Arion V. (Wien, Austria); Dr. Fonari M. 
(Chisinau, Moldova); Dr. Gorski A. (Warsaw, 
Poland); Dr. Mokhir A. (Erlangen, Deutschland); 
Ли Чанхуа (Нінбо, КНР); Dr. Тан Цзяньго 
(Циндао, КНР); Dr. Łyszczek R. (Lublin, Poland); 
Dr. Го Фен Чжи (КНР), Dr. Grafov A. (Helsinki, 
Finland); Dr. Bon’ V. (Dresden, Germany); 
Dr. Nemykin V. (Winnipeg, Canada); 
Dr. Mikhalovsky S. (Brighton, United Kingdom); 
Dr. Kabay N. (Izmir, Turkey). 

 Тематика конференції 
 

На конференції будуть представлені 
пленарні (до 30 хв.), усні (до 20 хв.) та 
стендові доповіді з пріоритетних напрямків 
та найбільш актуальних проблем 
неорганічної хімії та технології. 
Робота конференції буде проходити за 
напрямами: 
1. хімія координаційних сполук та 

біонеорганічна хімія;  
2. хімія твердого тіла;  
3. фізико-неорганічна та нанохімія;  
4. сучасні енергоекологічні технології. 
 
Мови для спілкування – українська, 
англійська, російська.  
 
Тези доповідей, включені до програми 
конференції, будуть опубліковані у 
збірнику. 
Оргкомітет буде включати не більше 2 
доповідей від автора і залишає за собою 
право не друкувати тези, подані поза 
тематикою, оформлені з порушенням 
правил та одержані після вказаного терміну 
і без оргвнеску. 
 
Організаційний внесок складає 600 грн. 
Аспіранти та молоді вчені (віком до 35 
років) сплачують 50% оргвнеску – 300 грн., 
заочна участь (із наданням електронного 
збірника тез у вигляді pdf-файлу) – 150 грн. 
Детальну інформацію про оплату буде 
надано у другому інформаційному 
повідомленні. 
 
Оргвнесок буде використано на підготовку 
та друкування програми і збірника тез 
конференції, оренду приміщень і 
обладнання, каву-брейк між засіданнями, 
ознайомлення учасників конференції з 
історичними та архітектурними пам’ятками 
міста, поштово-канцелярські витрати та 
інші витрати на організацію конференції. 

 Ключові дати 
01.02.2018 – перше інформаційне 
повідомлення;  
01.02.2018 – 30.04.2018 – реєстрація 
учасників (здійснюється надсиланням 
файлів реєстраційної картки та тез 
доповідей на адресу орг. комітету 
ucic2018dnipro@gmail.com); 
16.04.2018 – друге інформаційне 
повідомлення;  
01.06.2018 – останній термін одержання 
організаційних внесків;  
15.06.2018 – розміщення на сайті 
програми конференції.  

 
Місце проведення 

Конференція буде проходити в ДВНЗ 
«Український державний хіміко-
технологічний університет». Учасникам 
буде запропоновано розміщення в 
готелях Дніпра неподалік від місця 
проведення конференції. Для студентів, 
аспірантів і молодих учених буде надана 
можливість розташування у гуртожитках 
(кількість місць обмежена). Детальну 
інформацію про розміщення учасників 
конференції буде надано у другому 
інформаційному повідомленні. 

Додаткові заходи 
За межами пленарних засідань та роботи 
по секціям плануються: оглядова 
екскурсія містом, екскурсії до музею 
історії Українського державного хіміко-
технологічного університету, 
неформальне спілкування (фуршет тощо). 

Спонсор конференції 
Приватне підприємство «Науково-
виробнича фірма СВК» (http://svk.com.ua) 


