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ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

 

Запрошуємо Вас взяти участь в роботі ХІІ Всеукраїнської конференції 

молодих вчених та студентів з актуальних питань хімії, що проводитиметься у 

м. Харкові на базі НТК «Інститут монокристалів» НАН України за участю 

хімічного факультету Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна  

11-13 травня 2016 р. 

Робота конференції планується в наступних секціях: 

1. Органічна та медична хімія; 

2. Фізична та неорганічна хімія; 

3. Аналітична хімія та матеріалознавство. 

 

Робоча мова конференції – українська та російська. Організаційний внесок 

становить 100 грн. Способи оплати наведено на сайті конференції. 

Усі повідомлення здійснюються лише у формі усних доповідей тривалістю до 

12 хвилин. Відповідь на питання – 3 хвилини. 

Збірку тез за матеріалами конференції буде надано учасникам в 

електронному вигляді у форматі pdf. 

Реєстрація учасників та подання тез відбувається в режимі on-line на сайті 

конференції до 15 квітня 2016 року. 

Тези доповідей мають бути обсягом не більше 1 друкованої сторінки. При 

недотриманні вимог щодо обсягу тез Програмний комітет залишає за собою право 

скорочувати поданий матеріал без погодження з авторами. 

Матеріали конференції будуть опубліковані в електронному вигляді з усіма 

бібліографічними даними. 

 

Будь ласка, зверніть увагу на те, що доповідь на молодіжній конференції 

можуть робити лише студенти, аспіранти та молоді науковці віком до 35 років. 

 

Будемо раді бачити Вас на нашій конференції! 

 

З повагою, Оргкомітет 
  



Програмний комітет: 

 

 Чебанов Валентин Анатолійович, д.х.н., проф. 

 Десенко Сергій Михайлович, д.х.н., проф., голова секції органічної хімії 

та медичної хімії 

 Бєліков Костянтин Миколайович, к.х.н., голова секції аналітичної хімії 

та матеріалознавства 

 Чергінець Віктор Леонідович, д.х.н., проф., голова секції фізичної та 

неорганічної хімії 

 Дорошенко Андрій Олегович, д.х.н., проф. 

 Холін Юрій Валентинович, д.х.н., проф.  

 Ліпсон Вікторія Вікторівна, д.х.н., проф.  

 Калугін Олег Миколайович, к.х.н., проф. 

 

 

Організаційний комітет: 

 Щербаков Іліас Бен-Хамудович, к.х.н - голова 

 Брильова К.Ю., к.х.н. – секретар Оргкомітету 

 Проданов М.Ф., к.х.н. 

 Мурликіна М.В. 

 Лукашова М.С. 

 Звягін Є.М. 

 Сіденко О.О. 

 Семененко О.М. 

 Говор І.В. 

 



Адреса Оргкомітету: 

 

НТК «Інститут монокристалів» НАН України 

пр. Леніна 60, 

м. Харків 61001, Україна 

 

Щербаков Іліас Бен-Хамудович 

Голова Оргкомітету 

Тел.  +38-057-341-03-21 

 

Брильова Катерина Юріївна  

Секретар Оргкомітету 

Тел.  +38-057-341-02-79 

 

 

 

Сайт конференції 

http://cys2016.isc.kharkov.com/index 

 

 

E-mail: cys2016@isc.kharkov.com 

 

 

 


