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Шановні колеги! 

 
Запрошуємо взяти участь у роботі Всеукраїнської конференції з 

міжнародною участю «ХІМІЯ, ФІЗИКА ТА ТЕХНОЛОГІЯ ПОВЕРХНІ» і 
семінару «НАНОСТРУКТУРОВАНІ БІОСУМІСНІ / БІОАКТИВНІ 
МАТЕРІАЛИ». Конференція відбудеться 24–25 травня 2017 р. в Києві. 

 
ОРГАНІЗАТОРИ КОНФЕРЕНЦІЇ 
Національна академія наук України 

Відділення хімії 
Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка 

Наукова рада з проблеми «Хімія і технологія модифікування поверхні» 
 

НАУКОВИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 
Картель М.Т., д.х.н., проф., академік НАН України – голова  
Туров В.В., д.х.н., проф., чл.-кор. НАН України – заступник голови  
Бєлякова Л.О., д.х.н., проф. (Україна) – заступник голови  
Брей В.В., д.х.н., проф., чл.-кор. НАН України  
Бровко О.О., д.х.н. (Україна) 
Воронін Є.П., д.х.н. (Україна) 
Горбик П.П., д.ф.-м.н., проф. (Україна) 
Гунько В.М., д.х.н., проф. (Україна) 
Deryło-Marczewska A., д.-хабил., проф. (Республіка Польща) 
Єременко Г.М., д.х.н., проф. (Україна) 
Зайцев В.М., д.х.н., проф., чл.-кор. НАН України  
Лобанов В.В., д.х.н., проф. (Україна) 
Lupascu T., д.-хабил., проф., чл.-кор. АН Молдови 
Mikhalovsky S.V., проф. (Велика Британія, Республіка Казахстан) 
Огенко В.М., д.х.н., проф., чл.-кор. НАН України  
Пехньо В.І., д.х.н., проф., чл.-кор. НАН України  
Поддєнєжний Є.Н., д.х.н. (Республіка Білорусь) 
Покровський В.О., д.ф.-м.н., проф. (Україна) 
Прокопенко В.А., д.т.н. (Україна) 
Розенбаум В.М., д.ф.-м.н., проф. (Україна) 
Семчук О.Ю., д.ф.-м.н. (Україна) 
Стрижак П.Є., д.х.н., проф., чл.-кор. НАН України  
Тарасевич Ю.І., д.х.н., проф., чл.-кор. НАН України  
Тарасенко Ю.О., д.х.н., проф. (Україна) 
Тьортих В.А., д.х.н., проф. (Україна) 
Холін Ю.В., д.х.н., проф. (Україна) 



 
ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 

Лагута І.В., к.х.н., с.н.с. – вчений секретар конференції 
Больбух Ю.М., к.х.н., с.н.с. – секретар семінару 
Гаврилюк О.О., к.ф.-м.н.   
Дацюк А.М., к.х.н. 
Казакова О.О., к.х.н. 
Козакевич Р.Б., к.х.н. 
Ліннік О.П., к.х.н. 
Пилипчук Є.В., к.х.н. 
Снегір С.В., к.ф.-м.н. 
Теребінська М.І., к.х.н. 
 

НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 
1. Теорія хімічної будови та реакційна здатність поверхні твердих тіл 
2. Фізико-хімія поверхневих явищ 
3. Хімія, фізика і технології наноматеріалів 
4. Медико-біологічні і біохімічні аспекти вивчення високодисперсних 

матеріалів 
 

Робочі мови конференції – українська, російська, англійська.  
 
На конференції можуть бути представлені усні (15 хв) та стендові доповіді 
(розмір стенду 80×100 см). Слайди для усних презентацій та стендові 
доповіді повинні бути англійською мовою. Для розміщення на сайті 
http://www.isc.gov.ua стендові доповіді необхідно підготувати в *.pdf  
форматі. 

 

Місце проведення конференції 
Україна, Київ, вул. Генерала Наумова, 17, Інститут хімії поверхні 
ім. О.О. Чуйка Національної академії наук України 
 

КЛЮЧОВІ ДАТИ 
 Завершення реєстрації учасників – 20 березня 2017 р. 
 Завершення прийому тез доповідей – 5 квітня 2017 р. 
 Останній день сплати оргвнеску – 20 квітня 2017 р. 
 Завершення прийому стендових доповідей (*.pdf формат) – 15 травня 
 2017 р. 
 
Для участі в роботі конференції необхідно: 
1) заповнити реєстраційну форму учасника на сайті http://www.isc.gov.ua; 
2) надіслати тези, оформлені за  наведеними правилами; 
3) надіслати стендову доповідь у *.pdf форматі;  
4) сплатити оргвнесок поштовим переказом на ім’я вченого секретаря 
 конференції. 

 

http://www.isc.gov.ua/
http://www.isc.gov.ua/


Оргвнесок за участь у роботі конференції та публікацію однієї сторінки 
тез складає 150 грн. (очна участь) та 100 грн. (заочна участь). У разі несплати 
оргвнеску до 20 квітня 2017 р. тези не будуть опубліковані. 

Заявки на участь у роботі конференції згідно форми, що додається, тези 
доповідей, стендові доповіді (*.pdf формат) та відскановані квитанції про 
сплату оргвнеску просимо направляти вченому секретареві конференції к.х.н., 
с.н.с. Ірині  Валеріївні Лагуті. 

Тези доповідей будуть опубліковані (в авторській редакції) на початок  
конференції. Оргкомітет має право відхилити тези, якщо вони не відповідають 
тематиці конференції. 

Статті за матеріалами поданих доповідей можуть бути опубліковані 
(після рецензування) в журналі «Хімія, фізика та технологія поверхні» або 
збірнику «Поверхня». З правилами оформлення статей можна ознайомитись на 
сайті Інституту (http://www.isc.gov.ua). 

Всю інформацію про конференцію розміщено на сайті Інституту хімії 
поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України (http://www.isc.gov.ua). 

 
Контактна інформація 

Адреса: Україна, 03164 Київ, вул. Генерала Наумова, 17, Інститут хімії поверхні 
ім. О.О. Чуйка НАН України, Лагута Ірина Валеріївна. 
e-mail: icvmtt34@gmail.com 
Тел.: (044) 424 82 32 
Факс: (044) 424 35 67 
 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 
 

Тези подаються англійською мовою. Об’єм тез – 1 сторінка формату А4. 
Шрифт – Times New Roman 14 pt, міжрядковий інтервал 1.0. Поля: верхнє, ліве  

та праве – 2,5 см, нижнє – 3 см. Назва (bold 16 pt, вирівнювання по центру). 
І.П. Прізвище авторів (14 pt, вирівнювання по центру, прізвище доповідача 
підкреслити). Назва та адреса організації, факс, e-mail доповідача (Italic 14 pt, 
вирівнювання по центру). Текст вирівнюється по ширині сторінки і набирається 
без переносів, абзац – 1,25 см. 

Зразок оформлення тез можна знайти за посиланням: 
 http://isc.gov.ua/images/documents/Abstract_Template_upd.doc  

 
Реєстрація учасників конференції відбудеться 24 травня 2017 р. з 900 до 

1000 на першому поверсі Інституту хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України.  

http://www.isc.gov.ua/
mailto:icvmtt34@gmail.com
http://isc.gov.ua/images/documents/Abstract_Template_upd.doc



