Шановні колеги!
Кафедра загальної та біологічної хімії
Полтавської державної аграрної академії
запрошує Вас узяти участь у роботі
ІІ Міжнародної науково-практичної
Інтернет-конференції
“ХІМІЯ, ЕКОЛОГІЯ ТА ОСВІТА”
15 – 16 травня 2018 року
Напрями роботи конференції
 Актуальні питання хімії, хімічної
технології та екології
 Хімія, екологія та здоров'я людини
 Проблеми фахової та методичної
підготовки з хімії та екології у ВНЗ
 Екологічні
проблеми
агропромислового комплексу
Календар конференції
Прийом матеріалів і заявок до 10.05.2018
р. Дні роботи: 15.05 – 16.05.2018 р.

Робочі мови
українська, російська та англійська.
Форми участі у конференції
заочна, з виданням електронного
збірника матеріалів конференції
Вимоги до оформлення тез доповідей
1. Обсяг тез до 3-х повних сторінок формату
А4,

виконаних

текстовий

комп’ютерним

редактор

Word

for

способом,
Windows.

Міжрядковий інтервал – одинарний, абзац
1,25 см. Поля: 20 мм, Шрифт – Times New
Roman. Розмір кегля – 14.

2. Прізвище,

ініціали,

науковий

ступінь,

телефон, e-mail ______________________________

вчене звання автора розміщуються у правій

Електронна адреса для отримання збірника

частині аркуша, нижче (під прізвищем) –

тез (обов’язково)_______________________

назва установи і місто, через два інтервали –
назва тез великими літерами, через інтервал
– текст тез.
3.

Графічні

матеріали

мають

бути

вмонтованими у текст.

Оформлені згідно вимог тези с заявкою
(обов’язково) просимо надсилати на
адресу:
2irinakorotkova10@gmail.com.
Заявка оформлюється на кожного
співавтора окремо.

4. Математичні формули мають бути введені
у редактор формул Microsoft Equation 3.0.
Діаграми – редактор Microsoft Ехсеl.

Автори несуть відповідальність за
зміст
і
достовірність
поданих
матеріалів.

5. Обов’язкова наявність списку використаних
джерел. Оформлення: розмір кегля - 12, по
порядку одним рядком, курсивом.
6. До тез прикладається заявка учасника.
7. Роботи, які не відповідають вимогам або
надані із запізненням, не будуть розглянуті.
ЗАЯВКА

на участь у ІІ Міжнародній науково-практичній
Інтернет-конференції

Ознайомитись зі збірником матеріалів
конференції можна з 25 травня 2018 р за
посиланням:
http://www.pdaa.edu.ua/news/himiyaekologiya-ta-osvita
Усім
учасникам
за
результатами
проведення конференції буде надісланий
збірник тез за електронною адресою, яку ви
вкажете. Надсилання Заявки є обов’язковим!

Оргкомітет буде вдячний Вам за
можливість доведення до відома своїх
“ХІМІЯ, ЕКОЛОГІЯ ТА ОСВІТА”
колег і всіх бажаючих інформації про
Прізвище ___________________________________________________________________
проведення конференції.
Ім’я ________________________________________________________________________
По-батькові _________________________________________________________________
Місце роботи ________________________________________________________________
Бажаючим отримати збірник матеріалів
Посада _____________________________________________________________________
конференції у друкованому вигляді
Науковий ступінь та вчене звання _______________________________________________
необхідно повідомити заздалегідь за
Назва доповіді _______________________________________________________________
тел. +380507023858.
Тематичний напрям __________________________________________________________
Контакти:

(050)-702-38-58
(Короткова
Ірина
Валентинівна) 2irinakorotkova10@gmail.com

Оргкомітет:
Маренич М.М. – декан факультету
агротехнологій та екології, к.с-г.н. доцент,
професор кафедри селекції, насінництва і
генетики ПДАА
Писаренко П.В. – д.с-г.н., професор, членкореспондент інженерної Академії України,
перший проректор ПДАА.
Писаренко В. М. – д.с-г.н., професор,
Заслужений діяч науки і техніки України,
Академік УЕАН, завідувач кафедри екології,
охорони навколишнього середовища та
збалансованого природокористування ПДАА.
Крикунова В. Ю. - к.х.н., доцент, завідувач
кафедри загальної та біологічної хімії ПДАА
Шиян Н.І. – д.п.н., професор, завідувач
кафедри хімії та методики викладання хімії
ПНПУ ім. В.Г. Короленка
Стороженко Д.О.
–
к.х.н.,
доцент,
завідувач
кафедри
хімії
Полтавського
національного
технічного
університету
ім. Ю. Кондратюка
Непорада К.С.
–
д.м.н.,
професор,
завідувач
кафедри
біологічної
та
біоорганічної хімії Української медичної
стоматологічної академії
Короткова І.В. – к.х.н., доцент, професор
кафедри загальної та біологічної хімії ПДАА.
Галицька М.А. – завідувач лабораторії
екоаналитичного аналізу кафедри загальної
та біологічної хімії ПДАА
Ромашко Т.П. – к.х.н., доцент кафедри
загальної та біологічної хімії ПДАА.

Тел.:
(0532)-2-28-76
(деканат
факультету агротехнологій та екології
ПДАА)

Міністерство освіти та науки України
Полтавська державна аграрна академія
Sorbonne Universités Pierre et Marie Curie,
France
L.N. Gumilyov Eurasian National University,
Kazakhstan
MICRO TRACERS Inc. San Francisco (USA)
Uczelnia Warszawska im. Marii SkłodowskiejCurie
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