
Шановні колеги! 

 

Херсонський національний технічний 

університет 

запрошує Вас прийняти участь у 

Всеукраїнській науково-практичній 

конференції  

 
 

«Сучасні хімічні технології: 

екологічність, інновації, 

ефективність»,  
 

яка відбудеться 5-6 жовтня 2017 року  

 
Тематика конференції: 

 

Секція 1. Хімія та хімічні технології в 

промисловості, агросекторі, сфері послуг. 

 

Секція 2. Енерго- та ресурсозберігаючі 

технології в легкій та текстильній 

промисловості. 

 

 Секція 3. Охорона навколишнього 

середовища: роль і завдання хімії у 

вирішенні екологічних проблем. 

 

Секція 4. Екологічні проблеми урбанізо -

ваних територій та промислових зон. 

 

Терміни подачі матеріалів конференції 

    

  

  Для участі в конференції необхідно до 

25 вересня 2017 року надіслати: 
 

– заявку; 

– анкету учасника; 

– тези (на паперовому та  на 

електронному носіях); 

– рецензію керівника (для аспірантів і  

студентів). 

      

Тези доповідей учасників конференції 

будуть опубліковані безкоштовно у 

електронному збірнику до початку 

конференції. Вартість друкованого 

збірника тез – 120 грн. (з урахуванням  

комісії Банку) тел. роб: (0552) 32-69-71 

 

      До відома учасників:  

 

     Витрати на проїзд, проживання та 

харчування – за рахунок коштів 

учасників конференції. 

Вимоги до оформлення тез доповідей 
 

       Матеріали конференції мають бути 

представлені в електронному варіанті та 

роздруковані в одному примірнику з підписами 

авторів.  

   Мова – українська, російська, англійська. 

   Обсяг – 1 або 2 повні сторінки формату А4. 

   Кількість співавторів не більше 3. 

Перелік літератури (не є обов’язковим) 

оформлюється відповідно до вимог Бюлетня 

ВАК України, № 5, 2009 р. 

Шрифт Times New Roman (звичайний), розмір 

шрифту 14 пт, назва тез Times New Roman 

(жирний, великими літерами), розмір шрифту 

14 пт. Підписи під рисунками, таблицями, 

графіками, діаграмами – Times New Roman, 

шрифт 14 пт. Міжрядковий інтервал 1,0. 

Абзац – відступ 1,25. 

Порядок розміщення матеріалу 

Відступи: верхній – 2 см, лівий – 2 см, 

нижній – 2 см, правий – 2 см. 

Зліва у верхньому рядку ставиться 

УДК (12 пт), в наступному рядку посередині 

аркуша друкується великими літерами (жирний 

шрифт, 14 пт) назва тез; справа під назвою 

через один рядок – ініціали, прізвища авторів 

(14 пт). Назва закладу, організації друкується 

під прізвищами авторів (12 пт). Пропускається 

1 рядок і друкується основний текст (14 пт).  

Зразок 

УДК 555.33 

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В 

ПРОМИСЛОВОСТІ 
 

І.Д. Іваненко, В.В. Кольман 
Херсонський державний університет 

 

Відомо, що сучасне виробництво  …. 



 

Заявка на участь у конференції 

 
Прізвище, ім'я та по батькові авторів_____ 

Назва доповіді________________________ 

Назва секції __________________________ 

Контактна особа, телефон, E-mail________ 

 
 

Анкета учасника  
(заповнюється на кожного автора 

окремо) 
Прізвище, ім'я та по батькові_________ 

Науковий ступінь__________________ 

Вчене звання______________________ 

Посада___________________________ 

Організація_______________________ 

Адреса організації_________________ 

Телефон__________________________ 

E-mail____________________________ 

Наукові інтереси___________________ 
 

Мета участі в конференції (підкреслити): 

- доповідь з публікацією у збірнику тез;  
 

- стендова доповідь; 

- публікація у збірнику тез. 

 

 

 

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ 

УКРАЇНИ 

  

ХЕРСОНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 

ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

 

 
 

Всеукраїнська науково-

практична конференція 
 

 

Сучасні хімічні технології: 

екологічність, інновації, 

ефективність 

 

5-6 жовтня 2017 року 

 

 

 

 

Адреса оргкомітету 

 

73008  

м. Херсон  

Бериславське шосе, 24  

Херсонський національний    

технічний університет  

       кафедра хімії  і екології 

 

    Малєєв Володимир Олексійович  

   тел. роб: (0552) 32-69-71  

   тел. моб.: (068)266-45-75 

   тел. моб.: (095)695-25-94 

 

   E-mail: konference10.2017@ukr.net  

 

 

 

 
 

http://www.E-mail:kstu@tlc/kherson.ua

