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Заявка
На участь у конференції

«Фізико-хімічні проблеми технології
тугоплавких неметалевих та силікатних

матеріалів»
Назва організації
................................................................................... ........
............................................................................
Поштова адреса (з вказівкою поштового індексу):
....................................................................................
Телефон.......................Факс....................................
E-mail.........................................................................

Відомості про учасників

Прізвище, Ім'я, По-
батькові...................................... ........................................
.............................................
Посада.........................................................................
Форма участі...............................................................
Секція № ....................................................................
Назва доповіді.............................................................
Телефон, факс.............................................................
E-mail...........................................................................
Дата приїзду..............Дата від'їзду.............................
Чи потрібен готель так / ні    (підкреслити) 

Просимо направити заявку і тези доповідей
 - до 15 вересня 2018 р.

За адресою:
Український державний хіміко-технологічний
університет 49600, м. Дніпро, пр. Гагаріна, 8,

Конференція ХТКС,
факс 8(0562) 47-33-16,

E-mail: 
XTKS  1953  @  gmail  .  com

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ
УКРАЇНИ

Державний вищий навчальний заклад
«Український державний хіміко-
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Міжнародна науково-технічна
конференція «Фізико-хімічні

проблеми технології
тугоплавких неметалевих та

силікатних матеріалів»

10 – 11 жовтня 2018 р.

Дніпро

Україна
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Запрошуємо прийняти участь у роботі
міжнародної науково-технічної конференції

«Фізико-хімічні проблеми технології
тугоплавких неметалевих та силікатних

матеріалів», яка присвячена 65-річчю з дня
заснування кафедр хімічної технології
кераміки та скла, хімічної технології

в’яжучих матеріалів 
Тематичні напрямки конференції:

1. Технологія кераміки та вогнетривів
різного  функціонального
призначення

2. Технологія скла, ситалів та виробів з
них

3. Технологія  цементу, гіпсу, вапна  та
інших в’яжучих матеріалів

4. Технологія  емалей,  емалевих  та
інших склопокриттів

5. Роль  професійної  спілки  у
покращенні  умов  та  підвищенні
продуктивності  праці  на
підприємствах галузі

Робочі  мови  конференції:  українська,
англійська, російська.

Контрольні дати конференції:
Подача заявки на участь в роботі конференції та
тез доповідей:                    15 вересня 2018 р.
Прибуття учасників           9 жовтня 2018 р.
Робочі дні конференції     10-11 жовтня 2018 р.

Увага!  Бронювання  місць  в  готелях  міста
учасники  здійснюють  самостійно.  Інформацію
щодо  готелів  можна  знайти  на  сайті  міста:
gorod.dp.ua.

Найближчі готелі до університету:
«Гвардейская»,  вул.  Погребняка,  21  (зуп.
Телевізійна  за  маршрутом  №  101,146,  53),  тел.
(0562) 46-45-06, (056) 374-22-13. 

«Гостевые  комнаты» ДЮА,  пр.  Гагаріна,  26
(зуп.  Телевізійна за маршрутом № 101, 146, 53),
тел./факс (056)370-28-75, (0562)31-72-85. 
«Рассвет», вул. Фучика, 30, тел. (0562) 46-00-37,
(0562) 47-04-01.

Розміщення  учасників  конференції
можливо в гуртожитках університету.

Умови участі у конференції
Передбачається видання:

- збірника  тез  доповідей  конференції  «Фізико-
хімічні  проблеми  технології  тугоплавких
неметалевих та силікатних матеріалів»;
- публікація  доповідей  у  вигляді  статей  в
науково-технічному журналі  «Вопросы химии и
химической технологии», внесеного до переліку
ВАК України та наукометричної бази Scopus. 

Організаційний внесок.
 Організаційний  внесок  за  участь  в  роботі

коференції  та  збірник  тез  і  інформаційних
матеріалів сплачується в розмірі 500 гривень, для
аспірантів  –  250  грн.,  для  підприємств  та
закордонних учасників – 2000 грн.

За заочну участь в конференції з отриманням
тез  доповідей  поштою  організаційний  внесок
складає 200 гривень (для закордонних учасників –
1300 грн.).

Банківські реквізити: 
ППО ДВНЗ УДХТУ
Рахунок 26002015239701
Код ЄДРПОУ 25913865
МФО 300346
Банк  отримувача:  ПАТ  «АЛЬФА-БАНК»  у
м. Київі

Призначення  платежу: Безповоротна
фінансова допомога

Термін оплати до 15 вересня 2018 р.

Правила оформлення тез доповідей
Тези  доповідей  публікуються  українською,

англійською або російською мовами.
Обсяг тез –  1 або 2 повні сторінки (формату

А4) в редакторі Word для Windows, всі поля по 2,5
см.

У лівому верхньому кутку вказується УДК.
Назва  доповіді  –  Times New Roman,

напівжирний,  розмір  14 пт, всі  літери  прописні,
без перенесення слів, з нового рядку – прізвище
та ініціали авторів, на іншому рядку – організація,
місто,  країна,  e-mail (шрифт  Times New Roman,
звичайний, розмір 12 пт). Все розташовується по
центру, міжрядковий інтервал – одинарний.

Текст  тез  друкується  з  нового рядка (шрифт
звичайний, розмір 14 пт, міжрядковий інтервал –
одинарний,  обидва  краї  тексту  вирівняти,  без
перенесення слів).

Тези друкуються в авторському варіанті.
Правила оформлення статей

Вимоги  до  статей,  які  будуть  надруковані,
можна  знайти  на  сторінках  журналу  «Вопросы
химии  и  химической  технологии»
(http://vhht.dp.ua/menu/instructions_to_authors).

Вимоги до публікації
Для включення доповіді в програму необхідно

до  15  вересня  2018 року надіслати  поштою,
факсом або E-mail: 
♦заявку  на  участь;  ♦1  примірник  паперового
варіанту  тез  (підписаний  авторами);
♦електронний  варіант  тез;  ♦акт  експертизи;  ♦
копію  поштової  квитанції  або  платіжного
доручення о перерахуванні оргвнеску.

49600, Україна, м. Дніпро, 
пр. Гагаріна, 8, Конференція ХТКС


