
 

 

 

 

Тези доповідей подаються тільки on-line в 

особистому кабінеті після попередньої реєстрації 

на сайті конференції 

 (http://www.udhtu.com.ua/conference). 

Обсяг тез становить 1 повну сторінку формату А4. 

Поля по 2,5 см; шрифт Times New Roman 14pt; 

зображення основного тексту звичайне; 

міжрядковий інтервал одинарний; абзац 1 см. 

Хімічні формули вставляються в текст за 

допомогою редактора ChemDraw. Список 

літератури не наводиться. 

Весь графічний матеріал розміщується у вигляді 

рисунків і дублюється в окремому файлі у 

форматі jpg, bmp, png. 

Приклад оформлення тез: 

 

Оргкомітет залишає за собою право відхиляти 

матеріали, що оформлені з порушенням вимог і  

не відповідають тематиці конференції! 

 

Збірка тез буде видана до моменту проведення 

конференції. 

РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧА ТЕХНОЛОГІЯ 

ОДЕРЖАННЯ КАРБАМІДУ 

Шевченко О.І., Іванов Є.А. 

ДВНЗ «Український державний хіміко-

технологічний університет» 

e-mail: shevch@com.ua 

Текст тез 

 

Оргкомітет конференції : 

Півоваров О.А., Верещак В.Г., Гєвод В.С., 

Набивач В.М., Головко Д.А., Смотраєв Р.В., 

Фролова Л.А., Бутиріна Т.Є., Груздєва О.В., 

Воробйова М.І.,Сорочкіна К.А., Бондар Д.В., 

Макарченко Н.П., Хлопицький О.О. 

УДХТУ, пр. Гагаріна, 8, Дніпропетровськ, 

49005, Україна 

E-mail: tnv15@ukr.net (Тема: ТНР) 

Web site: http://udhtu.com.ua/conference 

 

Контактні телефони: 

Груздєва Олена Володимирівна 

+38-095-590-60-40 

 

Фролова Лілія Анатоліївна 

+38-097-384-65-57 

 

 

 

 

 

 

 

ДО УВАГИ УЧАСНИКІВ 

 

Реєстрація та відправка тез проводиться в 

режимі on-line на сайті конференції 

http://udhtu.com.ua/conference  

до 15 серпня 2015 р. 

 

 

 

Міністерство освіти і науки України 

ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний 

університет" 

Національний університет "Львівська політехніка" 

Національний технічний університет України "Київський 

політехнічний інститут" 

Одеський національний політехнічний університет 

Національний технічний університет "Харківський 

політехнічний інститут"  

ЗО "Білоруський державний  технологічний  університет" 

Норвезький університет природничих наук 

Гірничо-металургійний інститут Таджикистану 

Технологічний інститут Східноукраїнського національного 

університету імені В.І.Даля 

 

Присвячується 85 річниці УДХТУ 

VІІ міжнародна науково-технічна конференція 

 

"СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТЕХНОЛОГІЇ 

НЕОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН ТА 

РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ"

 
ПЕРШЕ ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

 

30 вересня – 2 жовтня 2015 р. 
Дніпропетровськ, Україна 

Вимоги до оформлення 

матеріалів для публікації 
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Шановні колеги! 

Запрошуємо Вас взяти участь  

у роботі VІІ міжнародної  

науково-технічної  конференції  

"Сучасні проблеми технології 

неорганічних речовин та 

ресурсозбереження" 
 

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ 

Секції: 

1. Теоретичні основи технології неорганічних 

речовин 

2. Технології основного неорганічного 

синтезу, мінеральних добрив, солей і лугів 

3. Технологія каталізаторів і сорбентів 

4. Технологія тонкого неорганічного синтезу і 

проблеми сучасної плазмохімії 

5. Екологічні аспекти і ресурсозберігаючі 

технології неорганічних речовин 

6. Хімія і технологія води 

 

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

Програма конференції містить пленарні 

доповіді (20 хвилин), усні повідомлення (10 

хвилин) і стендові доповіді. 

 

РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

Українська, російська та англійська. 

 

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ: 

 
Півоваров О.А. – голова програмного комітету, д.т.н., 

професор,  ректор УДХТУ, Україна 

Астрелін І.М. – д.х.н., професор, декан ХТФ, НТУУ 

«КПІ», Україна  

Гринь Г.І. – д.т.н., професор, проректор НТУ «ХПІ», 

Україна 

Лобойко О.Я. – д.т.н., професор, зав. каф. хімічної 

технології неорганічних речовин, каталізу та екології 

НТУ «ХПІ», Україна 

Харченко О.В. – д.х.н., професор, проректор з 

наукової роботи УДХТУ, Україна 

Яворський В.Т. – д.т.н., професор зав. каф. ХТНР, 

Національний університет «Львівська політехніка», 

Україна 

Кожухар В.Я. – д.т.н., професор, зав. каф. технології 

неорганічних речовин та екології ОНПУ, Україна 

Волошин М.Д. – д.т.н., професор, зав. каф. ХТНР,  ДДТУ, 

Україна 

Дормешкін О.Б. – д.т.н., професор, проректор з науки 

ЗО «БДТУ», Білорусь  

Мурашкевич А.М. – д.т.н., професор каф. хімії, 

технології електрохімічних виробництв та МЕТ, ЗО 

«БДТУ», Білорусь 

Марцуль В.Н. – к.т.н., доцент, зав. каф. промислової 

екології ЗО «БДТУ», Білорусь 

Жекєєв  М.К. – д.т.н., професор, зав. каф. процесів та 

апаратів, Південно-Казахстанський Державний 

університет ім. М. Ауезова, Казахстан  

Разиков З.А. – д.т.н., професор, проректор з науки 

Гірничо-металургійний інститут Таджикистану, 

Таджикистан 

Ратнавіра Х.Ч. – Рh.D, професор, Норвезький 

університет природничих наук, Норвегія 

Столяренко Г.С. – д.т.н., професор, зав. каф. ХХТНР, 

ЧДТУ, Україна 

Суворін О.В. – д.т.н., професор, зав. каф. ТНРЕ 

Технологічного інституту Східноукраїнського 

національного університету імені В.І.Даля, Україна  

 

ВАЖЛИВІ ДАТИ: 

 до 15.08.2015 – подача заявок та тез 
доповідей 

 до 01.09.2015 – відбір тез доповідей та 

розміщення на сайті другого інформаційного 

повідомлення 
 

 

Організаційний внесок 

 
 

Для учасників з України та країн СНД – 

350 грн. 

 

Заочна участь – 150 грн. 

 

Плату оргвнеска за участь у конференції слід 

здійснювати на карту Приватбанку 

№ 4731217104554785 Груздєвій Олені 

Володимирівні з обов’язковою вказівкою ПІБ 

учасника і позначкою "оргвнесок конференції 

ТНР". Оплату проводити через касу 

Приватбанку або через Приват24). 

Після оплати копію квитанції відправте, будь 

ласка, організаторам конференції  

електронною поштою  

e-mail: tnv15@ukr.net 

 


