ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
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імені В.Н. Каразіна

XIV ВСЕУКРАЇНСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ
МОЛОДИХ ВЧЕНИХ, СТУДЕНТІВ ТА АСПІРАНТІВ
З АКТУАЛЬНИХ ПИТАНЬ ХІМІЇ

Запрошуємо
Вас
взяти
участь
у
роботі
XIV Всеукраїнської конференції молодих вчених, студентів
та аспірантів з актуальних питань хімії, що проводитиметься
на базі НТК «Інститут монокристалів» НАН України
27-29 квітня 2022 р. за адресою: пр. Науки 60, м. Харків 61072,
Україна.
Робоча мова конференції – українська.
Організаційний внесок становить 200 грн. Спосіб оплати
наведено на сайті конференції.
На конференції будуть представлені пленарні доповіді
провідних вчених України. Теми доповідей будуть повідомлені
у другому інформаційному листі.
Усі повідомлення учасників здійснюються лише у
формі усних доповідей тривалістю до 12 хвилин. Відповіді на
питання – 3 хвилини.

Перше інформаційне повідомлення
27-29 квітня 2022 року, м. Харків

Робота конференції планується в наступних секціях:
 Органічна та медична хімія
 Фізична та неорганічна хімія
 Аналітична хімія та матеріалознавство

Реєстрація учасників розпочнеться 1 лютого 2022 р. на
сайті конференції. Кінцевий термін реєстрації та подання тез
доповідей – 8 квітня 2022 р.
Тези доповідей мають бути обсягом не більше 1 сторінки
(формат А4) та оформлені за шаблоном. При недотриманні вимог
до оформлення тез Організаційний комітет залишає за собою
право скорочувати поданий матеріал без погодження з авторами.
Матеріали
конференції
будуть
опубліковані
в
електронному вигляді (із наданням коду ISBN). Збірку тез за
матеріалами конференції буде надано учасникам в електронному
вигляді у форматі pdf.

Будь ласка, зверніть увагу на те, що доповіді на молодіжній
конференції можуть робити лише студенти, аспіранти та молоді
вчені віком до 35 років, а також докторанти та молоді доктори
наук до 40 років.
Учасники конференції отримають сертифікат про участь
(1 кредит ЄКТС).
У зв’язку з пандемією COVID-19 захід буде проведено
з дотриманням чинних санітарно-епідеміологічних норм.

Програмний комітет:
чл.-кор. НАНУ, проф. Валентин ЧЕБАНОВ
Голова програмного комітету
д.х.н., проф. Вікторія ЛІПСОН
Голова секції органічної та медичної хімії
к.х.н., с.д. Костянтин БЄЛІКОВ
Голова секції аналітичної хімії та матеріалознавства
д.х.н., проф. Віктор ЧЕРГІНЕЦЬ
Голова секції фізичної та неорганічної хімії
чл.-кор. НАНУ, проф. Микола МЧЕДЛОВ-ПЕТРОСЯН
д.х.н., проф. Сергій ДЕСЕНКО
д.х.н., с.н.с. Олександр КИРИЧЕНКО
к.х.н., проф. Олег КАЛУГІН

Організаційний комітет:
к.х.н. Іліас ЩЕРБАКОВ – голова Оргкомітету
к.х.н. Олеся КУЛИК – заступник голови Оргкомітету
к.х.н. Марія КАЙДАШ – секретар Оргкомітету
к.х.н. Ірина ГОВОР
к.х.н. Зінаїда БУНІНА
Ростислав СВОЯКОВ
Юлія ШЛЯПКІНА
Марія ШИШКІНА
Дар’я МЯСНІКОВА
Маргарита ЧЕРНЯКОВА
Олександр СІДЕНКО

Для вирішення будь-яких питань звертайтесь до Оргкомітету:
cys2022@isc.kh.ua
+380975086166 (Олеся Кулик), +380688887472 (Марія Кайдаш)

Будемо раді бачити Вас серед учасників та
гостей конференції!

