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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
ХХVI Українська конференція з органічної
хімії відбудеться 19 – 23 вересня 2016 року
в м. Полтаві на базі Полтавського національного педагогічного університету імені
В.Г.Короленка
Офіційні мови конференції – українська,
російська, англійська,
Наукові напрями конференції :
1. Актуальні
проблеми
синтезу,
структури та реакційної здатності
органічних та елементоорганічних
сполук.
2. Сучасні
тенденції
створення
біоактивних
органічних
та
елементоорганічних речовин.
В програмі конференції – пленарні лекції
(до 40 хв.), усні доповіді (до 20 хв.), короткі
повідомлення (до 10 хв.), стендові виступи.
Вимоги до оформлення матеріалів
конференції
Тези доповідей українською або англійською
мовами (усні та стендові) обсягом не більше
1 друкованої сторінки необхідно до 1
червня 2016 р. надіслати в Оргкомітет
конференції
електронною
поштою
на
адресу: ukr.org.conference@gmail.com або
з сайту конференції 24orgchem.pnpu.edu.ua
(сторінка «Заявка на участь»).
Текст повинен бути набраний у форматі
MicrosoftWord97/2003.
НАЗВА
ФАЙЛУ:
Прізвище_Ім'я_По
Батькові_Номер файлу.doc (номер
файлу
вказується
у випадку
подачі
автором
декількох тез).

Тези завантажуються безпосередньо на
сайті конференції під час реєстрації або
надсилаються
електронною поштою на
адресу ukr.org.conference@gmail.com до
1 червня 2016р.
Формат. Обсяг тез - одна сторінка! Поля 2.5
см з усіх сторін.
Заголовок - назва доповіді (ВЕЛИКИМИ
ЛІТЕРАМИ, шрифт 14),
Прізвища та ініціали авторів, назва закладу
або установи, де виконана робота, його
поштова та електронна адреса (курсивом,
шрифт 12). Прізвище доповідача слід
підкреслити.
Основний тест - шрифт Times New Roman,
розмір 12 пунктів, міжрядковий інтервал
1.5. Схеми хімічних реакцій слід набирати
у “CS ChemDraw”.
Реєстраційний внесок
Реєстраційний внесок для одного
учасника конференції складає 400 грн., який
включає:
 участь у роботі конференції,
 отримання інформаційних та робочих
матеріалів,
 каву-брейк, фуршет, екскурсії.
Реєстраційний внесок для аспірантів та
здобувачів складає 250 грн.
У випадку заочної участі реєстраційний
внесок складає 120 грн. (за публікацію тез).
Оплату
реєстраційний
внеску
необхідно здійснити до 1 червня 2016
року.
Після цієї дати розмір внесків збільшується
на 20% і вони приймаються до 1 липня
2016 року.

ФОРМА ОПЛАТИ
Реєстраційні внески просимо надсилати
поштовим переказом за адресою:
Куленко Олені Анатоліївні,
кафедра хімії та методики викладання хімії
Полтавського національного педагогічного
університету ім. В.Г.Короленка, вул
Остроградського, 2, м. Полтава, 36003.
Платежі
перерахувати
на
адресу
отримувача з позначкою «ПІБ учасника - за
участь у роботі (за публікацію тез) ХХIV
Української конференції із органічної хімії»
Банківські реквізити для спонсорської
допомоги:
Рахунок 31255370105954
код послуги 25020100
Код ЕДРП 31035253
МФО 820172
Банк одержувача: Державна казначейська
служба України м. Київ
ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ В КОНФЕРЕНЦІЇ
Прізвище, ім’я, по батькові
Науковий ступінь, посада
Місце роботи (навчальний заклад, інститут,
тощо)
Адреса (індекс, країна, місто, вулиця,
будинок)
Електронна пошта
Контактний телефон
Назва доповіді
Науковий напрям
Вид доповіді (усна, коротке повідомлення,
стендова)
Співавтори
Вид участі (очна, заочна)
З повагою, Оргкомітет

