
АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ: 

Хімічний факультет (16 корпус), 

Дніпропетровський національний 

університет імені Олеся Гончара 

вул. Козакова, 22 

Дніпропетровськ, 49010, Україна 

 

Детальна інформація на сайті: 

http://cf.dp.ua 

Та у групі http://vk.com/club87899390  

 

СПОНСОРИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

Науково-сервісна фірма «ОТАВА» 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 

 

Голова оргкомітету 
Варгалюк Віктор Федорович, декан 

хімічного факультету ДНУ, д.х.н., 

професор, заслужений діяч науки і 

техніки України 

 

 

Відповідальний секретар оргкомітету: 

Заровна Ірина Сергіївна, м.н.с. науково-

дослідної групи каф. органічної хімії 

ДНУ 

Контактні телефони: (095) 471-47-28, 

(098) 339-21-31 

E-mail: zarovir@yandex.ru 

Члени оргкомітету:  

 

Шермоловіч Юрій Григогорович заступник 

директора ІОХ НАН України, д.х.н., 

професор  

Деркач Тетяна Михайлівна, зав. каф. 

фізичної та неорганічної хімії ДНУ, 

к.х.н., доц. 

Коробов Віктор Іванович, доц. каф. 

фізичної та неорганічної хімії ДНУ, 

к.х.н., доцент 

Чмиленко Федір Олександрович, зав. каф. 

аналітичної хімії ДНУ, д.х.н., професор, 

заслужений діяч науки і техніки України 

Вишнікін Андрій Борисович, проф. каф. 

аналітичної хімії ДНУ, д.х.н. 

Оковитий Сергій Іванович, зав. каф. 

органічної хімії ДНУ, д.х.н., професор 

Варлан Костянтин Єлісейович, зав. каф. 

високомолекулярних сполук ДНУ, 

д.х.н., доц. 

Петко Кирило Ігорович, с.н.с. ІОХ НАН 

України, к.х.н. 

Матюшок Віктор Іванович, директор 

Науково-сервісної фірми «ОТАВА»  

Аніщенко Андрій Олександрович, доцент 

каф. органічної хімії ДНУ, к.х.н., доцент 

Стець Ольга Сергіївна, доцент каф. фізичної 

та неорганічної хімії ДНУ, к.х.н., доцент 

Пальчиков Віталій Олександрович, с.н.с. 

науково-дослідної групи каф. 

органічної хімії ДНУ, к.х.н. 

Колісніченко Тетяна Олександрівна, зав. 

каф. харчових технологій ДНУ, к.т.н., 

доцент 

Дніпропетровський національний 

університет імені Олеся Гончара 

 

Інститут органічної хімії  

НАН України 
 

 

 

XІІІ ВСЕУКРАЇНСЬКА 

КОНФЕРЕНЦІЯ 
молодих вчених та студентів 

з актуальних питань сучасної хімії 

з міжнародною участю 

 

Інформаційне повідомлення 

 

 

 
 

Дніпропетровськ 

19-21 травня 2015 р. 

http://cf.dp.ua/
http://vk.com/club87899390
mailto:zarovir@yandex.ru


ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

 

Запрошуємо Вас узяти участь у роботі XІІІ 

Всеукраїнської конференції молодих 

вчених та студентів з актуальних питань 

сучасної хімії, яка буде проходити в 

м. Дніпропетровськ на базі хімічного 

факультету Дніпропетровського 

національного університету імені Олеся 

Гончара 19-21 травня 2015 р. 

Місце проведення конференції – 16-й 

корпус (хімічний факультет) ДНУ. 

Робочі мови конференції: українська та 

російська. 

У програмі конференції – стендові та усні 

доповіді (до 10 хв.). За матеріалами 

конференції буде опубліковано збірку тез. 

При надсиланні заявок просимо вказувати 

необхідність надання житла (поселення 

надаємо в гуртожитках ДНУ; в готелях 

міста – самостійно). 

Наукова програма 

Робота конференції планується  

в таких секціях: 

1. Органічна та фармацевтична хімія. 

2. Аналітична хімія. 

3. Фізична та неорганічна хімія. 

4. Хімія та хімтехнологія високомолеку-

лярних і природних сполук. 

5. Харчова хімія та сучасні харчові 

технології. 

 

Детальна інформація на сайті: 

http://cf.dp.ua 

Та у групі http://vk.com/club87899390  

Вимоги щодо оформлення тез: 

 

Авторами тез, що надсилаються, є молоді 

вчені віком до 35 років. 

Тези доповідей обсягом 1-3 друковані 

сторінки формату А4 (шаблон тез та 

реєстраційну картку можна завантажити на 

сайті http://cf.dp.ua). 

 

Реєстрація на конференцію, сплата 

оргвнеску, прийом тез здійснюються 

поштою (E-mail: zarovir@yandex.ru) до 30 

квітня 2015 року. Разом із тезами 

обов’язково надсилайте скан або фото 

квитанції про оплату організаційного 

внеску із зазначенням прізвища 

платника. 

 

Організаційний внесок необхідно 

надсилати на картку Приватбанку 

6762468320824299 до 30 квітня 2015. 

у розмірі 50 грн. за умови обсягу тез 1 

сторінка, отримати електронну версію 

збірки тез  

у розмірі 60 грн. при за умови обсягу тез 2-

3 сторінки, отримати електронну версію 

збірки тез  

у розмірі 90 грн. обсяг тез 1-3 сторінки, 

отримати паперовий збірник  

 

Оргвнесок включає в себе: участь у 

конференції, отримання інформаційних і 

робочих матеріалів, кава-брейк, пішохідна 

екскурсія (оглядова містом або до 

ботанічного саду – на вибір). 

 

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА УЧАСНИКА 

П.І.Б._________________________________

______________________________________ 

Установа______________________________

______________________________________ 

Країна________________________________ 

Посада_______________________________ 

Науковий ступінь,  

вчене звання___________________________ 

Дата народження_______________________ 

Адреса________________________________

_____________________________________ 

Телефон______________________________ 

E-mail________________________________ 

Назва доповіді 

______________________________________

______________________________________ 

Секція________________________________ 

Співавтори роботи 

______________________________________ 

Отримати паперовий збірник або 

електронну версію збірки тез  

(необхідне підкреслити) 

Необхідність надання житла _____________ 

“___”_______________2015 р. 

http://cf.dp.ua/
http://vk.com/club87899390
mailto:zarovir@yandex.ru

