
 
 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ІМЕНІ О.М. БЕКЕТОВА 

 

ДНІПРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

БІЛОРУСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕСИТЕТ  

 

ВАРШАВСЬКИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ (ПОЛЬЩА) 

 

ДП УНТЦ МЕТАЛУРГІЙНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ «ЕНЕРГОСТАЛЬ» 

 

GOLDEN TILE CERAMIC GROUP 

 

ПрАТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» 

 

 

 

Міжнародна науково-практична конференція,  

присвячена 80-річчю кафедри хімії ХНУМГ ім. О.М. Бекетова 

 

«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ХІМІЇ ТА ІНТЕГРОВАНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ»  
 

7-8 листопада 2019 р.                                        м. Харків, Україна 

 
  

ПЕРШЕ ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 
 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі  

Міжнародної науково-практичної конференції  

«Актуальні питання хімії та інтегрованих технологій»,  

яка відбудеться в Харківському національному університеті міського 

господарства імені О.М. Бекетова 7–8 листопада 2019 р. 

 

 
МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

Мета конференції – обговорення актуальних питань розвитку хімії та 

інтегрованих технологій, які сприяють вирішенню проблем екології, цивільної 

та нафтогазової інженерії, захисту металів від корозії; презентація інноваційних 

досліджень у сфері матеріалознавства та нанотехнологій.  

До участі в конференції запрошуються науковці, здобувачі наукових 

ступенів, практики, викладачі та студенти ЗВО. 
 

 



ТЕМАТИЧНІ СЕКЦІЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

Секція 1. Актуальні інноваційні напрями розвитку об’єктів цивільної інженерії.  

Секція 2. Актуальні питання хімії та екології. 

Секція 3. Питання розвитку нафтогазової технології та інженерії.  

Секція 4. Хімія. Інноваційні дослідження у сфері матеріалознавства та  

нанотехнологій.  

Секція 5. Корозійна стійкість конструкційних матеріалів в агресивних 

середовищах. 

В програмі конференції:  

 пленарні доповіді (регламент до 30 хв, презентація Microsoft PowerPoint) 

 усні доповіді (регламент до 15 хв, презентація Microsoft PowerPoint) 

 стендові презентації (стенд формату А1) 

 
УМОВИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ  

 

Для участі у конференції необхідно до 1 жовтня 2019 року: 

 заповнити реєстраційну форму за посиланням https://u.to/UEJ0FQ; 

 надіслати тези доповіді (електронна версія) та копію квитанції про плату 

організаційного внеску на електронну пошту Оргкомітету 

Chem.conf.org@kname.edu.ua.  

Увага! У темі листа необхідно вказати номер секції, а також прізвище та 

ім’я учасника (наприклад: Секція 3 Titova Anna). Назви файлів, що додаються 

до електронного листа, повинні містити прізвище учасника в англійській 

транслітерації.  

Кожен учасник конференції може бути автором (співавтором) не більше 

трьох доповідей! Оргкомітет залишає за собою право відхиляти тези, які не 

відповідають вимогам наукової публікації і представлені пізніше зазначених 

термінів. 

 
                  КАЛЕНДАР КОНФЕРЕНЦІЇ   

 

Прийом реєстраційних форм,  

тез доповідей, організаційних внесків 

 

до 1 жовтня 2019 р. 

Реєстрація учасників,  

відкриття конференції, 

пленарне засідання 

 

7 листопада 2019 р. 

 

Робота секцій конференції 
 

7–8 листопада 2019 р. 

 
 

Робочі мови конференції: 

українська, англійська, російська    

 

 

https://u.to/UEJ0FQ
mailto:Chem.conf.org@kname.edu.ua


ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ  

 

 обсяг тез: 1 повна ( з літературою) сторінка;  

 текстовий редактор: Word *.doc або *.docx); 

 формат: А4, поля по 20 мм з усіх боків; 

 шрифт: Times New Roman, кегль, розмір 14 пт; 

 міжрядковий інтервал: 1,0; відступ абзацу: 1,25 см; 

 вирівнювання тексту: за шириною сторінки; 

 нумерація сторінок: не ставити; 

 назва тез – друкують прописними  напівжирними літерами (не більше двох 

рядків), без переносів; 

 ініціали та прізвища автора(ів), науковий ступінь – 12 пт, рядковими (окрім 

перших літер) напівжирними літерами, без переносів; прізвище доповідача 

слід підкреслити; 

 назва установи, адреса, e-mail – 12 пт, курсив;  

 хімічні і математичні формули повинні бути набрані за допомогою 

редактора формул MathType;  

 графічний матеріал, в тому числі структурні формули хімічних сполук, 

вставляють у текст виключно у вигляді растрової графіки у градаціях 

чорнобілого із роздільною здатністю до 300 dpi;  

 список літератури не більше 2-х джерел (включається до загального обсягу 

тез). Оформлення відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 https://ftfsite.ru/wp-

content/files/Library_Standart.pdf. 

 

Матеріали, що не відповідають зазначеним вище вимогам, Оргкомітетом 

до друку не приймаються. 

 
ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДІ  

 

ВПЛИВ ГІДРАТАЦІЇ ЕЛЕКТРОЛІТІВ НА ПЕРЕСИЧЕННЯ  

РОЗЧИНІВ KDP 
 

К.С. Тітова, аспірант, М.С. Петренко, канд. хім. наук, доцент (12 пт) 

 

 Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова 

61002 Харків, вул. Маршала Бажанова, 17 

e-mail 

 
Далі текст тез (14пт) 

 

Література (12 пт) 

1. Wharf I., Gramstadt T. Synthesis and vibrational spectra of some lead(I1) halide adducts 

with O-, S-, and N-donor atom ligands // Can. J. Chem. 1976. – 54. – Р. 3430–3438. 
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КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ  
 

Відповідальний секретар конференції: 

канд. хім. наук, доцент Мураєва Ольга Олексіївна 
 

 

 

Детальна інформація з усіх питань конференції на всіх 

робочих мовах знаходиться за посиланням: 

http://cdo.kname.edu.ua/course/view.php?id=2540  
 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК  

 

Організаційний внесок – 100 грн. Він включає витрати на друкування 

програми конференції, сертифікатів учасників, тез доповідей і їх розсилку 

авторам. Електронний варіант збірника тез доповідей буде розміщений на сайті: 

http://cdo.kname.edu.ua/course/view.php?id=2540. На одну наукову роботу 

надається один авторський екземпляр збірника тез та сертифікат. Внесок 

повинен бути оплачений до 1 жовтня 2019 року. Відсканована копія квитанції 

про сплату внеску повинна бути відправлена на електронну пошту Кафедри 

Сhem.conf.org@kname.edu.ua.  

 

Оплата реєстраційного внеску також можлива при реєстрації учасників після 

приїзду на конференцію. 

Банківські реквізити для оплати внеску: 

ХНУМГ ім. О.М. Бекетова 

р/р 31251217201001 

банк ДКС України код 02071151 

МФО 820172 призначення платежу: 

за участь в хімічній конференції П.І.Б. 
 

     Транспортні витрати, бронювання готелю, проживання та харчування 

учасники конференції здійснюють за свій рахунок. 
 

Шановні колеги!  
Оргкомітет буде вдячний Вам за поширення даної інформації серед колег, 

зацікавлених взяти участь в роботі конференції 
 

 
+38 (067) 000-20-68 

  

 

omudrova2@gmail.com 

Chem.conf.org@kname.edu.ua 
  

 

ХНУМГ імені О.М. Бекетова 

вул. Маршала Бажанова, 17 

м. Харків, 61002 
  

 
www.kname.edu.ua 

                    

http://cdo.kname.edu.ua/course/view.php?id=2540
http://cdo.kname.edu.ua/course/view.php?id=2540
Сhem.conf.org@kname.edu.ua.%20
mailto:omudrova2@gmail.com
mailto:Chem.conf.org@kname.edu.ua
http://www.kname.edu.ua/

