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ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ІIІ Міжнародної (ХІIІ Української) наукової конференції студентів, 

аспірантів і молодих учених «Хімічні проблеми сьогодення» (ХПС-2020), яка відбудеться 25–27 березня 

2020 року на базі факультету хімії, біології і біотехнологій Донецького національного університету імені Василя 

Стуса (м. Вінниця). 
 

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ 

Аналітична хімія 

Біохімія 

Квантова хімія  

Медична і фармацевтична хімія 

Неорганічна хімія 

Органічна хімія 

Фізична хімія 

Хімічна інженерія 

Хімічна освіта 

Хімія полімерів і композитів 
 

РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

українська, англійська, російська 

ФОРМА ДОПОВІДІ 

усна (до 10 хв, формат *.pptх, *.ppt), стендова 
 

КЛЮЧОВІ ДАТИ 

09.02.2020 – реєстрація і відправлення тез доповідей на сайті http://hps.donnu.edu.ua/   

29.02.2020 – сплата організаційного внеску. 
 

ВИМОГИ ДО МАТЕРІАЛІВ 

Тези подаються у форматі *.docх, *.doc. 

Файл має бути названий прізвищем доповідача (наприклад, Петренко_тези). 

Обсяг тез – 1 сторінка А4, поля – по 25 мм, сторінки не нумеруються. Шрифт Times New Roman, 12 pt, одинарний 

інтервал. Рисунки, схеми, формули та таблиці не мають виходити за поля. Рисунки – чорно-білі або відтінки сірого. 

Текст має бути побудований за схемою: 

• назва доповіді прописними напівжирними літерами, без перенесень, вирівнювання по центру; 

• ПІБ авторів (курсивом і підкреслюванням виділити ПІБ доповідача); 

• назва організації, місто, країна; 

• Е-mail; 

• через один рядок текст тез доповіді: вирівнювання по ширині, абзацний відступ – 12,5 мм. 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК 

Організаційний внесок – 250 грн.  

Оргвнесок за заочну участь (публікація 

збірника тез і його відправлення на відділення 

Укрпошти) – 200 грн. 

 

Організаційний внесок необхідно сплатити до 

29 лютого 2020 р. 

 

Скан-копію квитанції про сплату оргвнеску 

необхідно надіслати, зазначивши прізвище 

учасника, на е-mail hps@donnu.edu.ua  

 РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ОПЛАТИ: 

1) у відділенні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» / через додаток Приват24: 

ПІБ одержувача платежу: Цяпало Олександр Степанович 

Номер картки:    4149 4991 3680 7367 

2) поповнення в інших українських банках: 

Одержувач:   Цяпало Олександр Степанович 

Рахунок:    26203698742439 

IBAN:    UA523052990000026203698742439 

Банк одержувача:   АТ КБ «ПРИВАТБАНК» 

ІПН:     3200511039 

Призначення платежу:  «Оргвнесок конференції. Прізвище 

учасника». 

 

РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ 

25 березня 2020 р., 900 – 1800. Адреса: 21021, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 21, Донецький національний університет 

імені Василя Стуса, факультет хімії, біології і біотехнологій. 

 

КОНТАКТИ 

+380953219820 – Олександр Степанович Цяпало; +380985817653 – Ольга Олександрівна Зосенко 

Е-mail: hps@donnu.edu.ua  

http://hps.donnu.edu.ua/
mailto:hps@donnu.edu.ua
mailto:hps@donnu.edu.ua

