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Правила оформлення тез доповідей

Національна Академія наук України
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чистий рядок

Наукова рада з проблеми
«Неорганічна хімія»

Обсяг тез 1 сторінка (формат паперу А4).
Редактор Word, формат *.rtf, Шрифт Times
New Roman, розмір 11 пт (включаючи
малюнки), 1 інтервал; поля: зверху – 2;
знизу – 2; зліва – 2; справа – 2 см. Назва
доповіді
друкується
прописними
напівжирними літерами по середині рядка;
нижче – прізвища та iнiцiали авторів.
Прізвище
доповідача
підкреслюється.
Організація та адреса (курсивом), e-mail.
Будь-які рисунки та формули в жодному разі
не можна ставити «поверх тексту».
Графічні об’єкти, які вставляються в
документ Word із зовнішніх програм, мають
бути наведені в векторному форматі.
Формули неорганічних сполук бажано
давати за допомогою редактора Math Type
4.0 (або Microsoft Equation 3.0).
Формули органічних сполук давати за
допомогою редакторів Chem Draw чи ISIS
Draw.
Шаблон тез можна завантажити з сайту
конференції
http://wwwchemo.univer.kharkov.ua/inorg2011/docs/temp.rtf

Інститут загальної та неорганічної
хімії ім. В. І. Вернадського НАН
України
Харківський національний університет
імені В. Н. Каразіна
НТК «Інститут монокристалів»
НАН України

ХVIІІ Українська конференція
з неорганічної хімії
за участю закордонних учених
веб-сайт
http://www-chemo.univer.kharkov.ua/inorg2011

Харків – 2011

Перше інформаційне повідомлення
Шановні колеги!
Наукова рада з проблеми „Неорганічна хімія”
НАН України, Інститут загальної та неорганічної
хімії ім. В. І. Вернадського НАН України,
Харківський національний університет імені
В. Н. Каразіна, НТК „Інститут монокристалів”
НАН України запрошують вас взяти участь у
ХVIIІ Українській конференції з неорганічної
хімії, яка відбудеться з 27 червня по 1 липня
2011 року у місті Харкові.

Оргкомітет конференції
Науковий комітет
Волков С.В., академік НАН України, директор
Інституту загальної та неорганічної хімії ім.
В.І. Вернадського НАН України – голова,
Пехньо В.І., член-кореспондент НАН України –
заступник голови, Холін Ю.В., д.х.н. – заступник
голови, Білоус А.Г., академік НАН України,
Гриньов Б.В., академік НАН України, Камалов Г.Л.,
академік НАН України, Беляков В.М., членкореспондент НАН України, Огенко В.М., членкореспондент НАН України, Павліщук В.В., членкореспондент НАН України, Слободяник М.С., членкореспондент НАН України, В′юник І.М., д.х.н.,
Гетьман Є.І., д.х.н., Гладишевський Р.Є., д.х.н.,
Калугін О.М., к.х.н., Коваль Л.Б., к.х.н. – вчений
секретар комітету, Ларін В.І., д.х.н, Переш Є.Ю.,
д.х.н., Преждо О.В., д.х.н., Сахненко М.Д., д.т.н.,
Сейфулліна І.Й., д.х.н., Стародуб В.О., д.х.н,
Товажнянський Л.Л., д.т.н., Фрицький І.О., д.х.н.,
Шишкін О.В.,
д.х.н.,
Штеменко О.В.,
д.х.н.,
Шульгін В.Ф., д.х.н.
Локальний організаційний комітет
Холін Ю.В. (голова), Калугін О.М. (співголова),
Шишкін О.В.
(співголова),
В′юник І.М.,
Зіолковський Д.В., Колесник Я.В., Краснянчин Я.М.,
Ларін В.І.,
Лукінова О.В.,
Пантелеймонов А.В.,
Христенко І.В.,
Черножук Т.В.
(секретар),
Щербаков І.Б.

Тематика конференції
На конференції будуть представлені 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 (ХКС).
2. Хімія твердого тіла (ХТТ).
3. Фізико-неорганічна хімія та нанохімія
(ФНХ).
Робочі мови конференції
російська, англійська.

–

українська,

Тези доповідей, включених до програми
конференції, будуть опубліковані у збірнику.
Оргкомітет буде включати не більше 3
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 400 грн
Аспіранти та молоді вчені (віком до 35 років)
сплачують 50% оргвнеску, студенти – 30%.
Оргвнесок буде використано на підготовку та
друкування програми і збірника тез
конференції, оренду приміщень і обладнання,
кава-брейки між засіданнями, ознайомлення
учасників конференції з історичними та
архітектурними пам’ятками міста Харкова,
поштово-канцелярські витрати та інші
витрати на організацію конференції.

Ключові дати
11.10.2010 – перше інформаційне повідомлення.
11.10.2010 – 15.01.2011 – реєстрація учасників
конференції та надсилання тез (проводяться в
режимі on-line на сайті конференції)
http://www-chemo.univer.kharkov.ua/inorg2011/reg.php

01.03.2011 – розміщення на сайті інформації про
прийняття тез.
01.04.2011 – друге інформаційне повідомлення.
15.05.2011 – одержання організаційних внесків.
10.06.2011 – розміщення на сайті програми
конференції.
Місце проведення
Конференція буде проходити в Харківському
національному університеті імені В.Н. Каразіна
та НТК „Інститут монокристалів” НАН України.
Учасникам буде запропоновано розміщення в
готелях Харкова неподалік від місця проведення
конференції. Для студентів, аспірантів і молодих
учених
буде
можливість
поселитися
у
гуртожитках
(кількість
місць
обмежена).
Детальну інформацію про розміщення буде
надано у другому інформаційному повідомленні.
Соціальна програма
Соціальна і культурна програма включатиме
оглядову екскурсію по Харкову, екскурсії до
музеїв
природи,
історії
Харківського
університету
та
до
НТК
„Інститут
монокристалів”, екскурсію до Краснокутського
дендропарку та Пархомівського історикохудожнього музею, фуршет, банкет.

