Національна академія наук України
Міністерство охорони здоров’я України
Інститут органічної хімії НАН України
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медичний університет

ПЕРШЕ
ПОВІДОМЛЕННЯ
Івано-Франківськ– 2017

ГОЛОВА ОРГАНІЗАЦІЙНОГО
КОМІТЕТУ
Кальченко Віталій Іванович - член-кор. НАН
України,
директор
Інституту
органічної хімії НАН України

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ
Броварець В.С. (Київ), Грищук Б.Д. (Тернопіль),
Онисько М.Ю. (Ужгород), Новіков В.П. (Львів),
Поволоцький М.Й. (Київ), Рассукана Ю.В. (Київ),
Толмачов
А.О.
(Київ),
Харченко
О.В.
(Дніпропетровськ).

СЕКРЕТАРІАТ КОНФЕРЕНЦІЇ
Чорноус В.О. (відповідальний секретар), Грозав
А.М., Боднарчук Л.В., Мельник Д.О.

Шановні колеги!
СПІВГОЛОВИ
Вовк Михайло Володимирович - заступник
директора Інституту органічної хімії
НАН України
Мельник Марія Василівна – доцент кафедри
біологічної та медичної хімії
Івано-Франківського національного
медичного університету

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ

VIІ УКРАЇНСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ
«ДОМБРОВСЬКІ ХІМІЧНІ
ЧИТАННЯ-2017»
Яремче, 12-16 вересня 2017 р.

Вовк М.В. (Київ), Лявинець О.С. (Чернівці),
Братенко М.К. (Чернівці), Колодяжний О.І. (Київ),
Обушак М.Д. (Львів), Онисько П.П. (Київ),
Смолій О.Б. (Київ).

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі
VІI УКРАЇНСЬКОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
«ДОМБРОВСЬКІ ХІМІЧНІ
ЧИТАННЯ-2017»
До участі в конференції запрошуються аспіранти,
здобувачі, докторанти, наукові співробітники,
студенти (тільки у співавторстві з науковим
керівником). Матеріали конференції будуть
опубліковані у формі збірника тез.

З повагою, Оргкомітет

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

VІI Українська конференція
«Домбровські хімічні читання-2017»
відбудеться 12 – 16 вересня 2017 року в
м. Яремче на базі відпочинково-рекреаційного
комплексу «Арніка» Івано-Франківського
національного медичного університету.
(кількість місць для проживання -85)
Наукові напрямки конференції :
1. Актуальні проблеми синтезу, структури
та реакційної здатності органічних і
елементоорганічних сполук.
2. Сучасні тенденції викладання органічної
хімії у вищій школі.
В програмі конференції – усні доповіді (до 20
хв.), короткі повідомлення (до 10 хв.) та стендові
доповіді.
Вимоги до оформлення матеріалів конференції.
Учасникам конференції необхідно до 1 червня
2017 р. зареєструватися на сайті конференції
https://sites.google.com/site/dombrovskichytannya/
(розділ "Реєстрація"). Після підтвердження
реєстрації, електронний варіант тез необхідно
надіслати в Оргкомітет конференції електронною
поштою на адресу:
dombrovski.chytannya@gmail.com.
Приймаються тези доповідей українською мовою
(усні та стендові) обсягом не більше 1 друкованої
сторінки. Текст повинен бути набраний в
редакторі Word XP ( для Windows XP Professional)
шрифтом Times New Roman, розмір 12 пунктів,
міжрядковий інтервал 1.5, поля 2.5 см з усіх
сторін. При підготовці тез бажано не
використовувати ніяких інших стилів, крім
«звичайний». Схеми реакцій слід набирати в
одному з двох редакторів : “IsisDraw” або
“ChemDraw”. У рисунках та схемах бажано не
використовувати символи кирилиці. Симетрично
розташований заголовок має складатися з назви
доповіді (великими літерами, шрифт 14), прізвищ

та ініціалів авторів, назви та адреси організацій, де
виконувалась робота, її поштова та електронна
адреса (курсивом, шрифт 12). Прізвище
доповідача необхідно підкреслити.
Організаційний внесок
Організаційний внесок для одного учасника
конференції складає 400 гр., який включає:
 участь у роботі конференції,
 отримання інформаційних та робочих
матеріалів,
 каву-брейк,
 фуршет,
 екскурсії.
В разі заочної участі, організаційний внесок
складає 120 гр (за публікацію тез).
Оплату організаційного внеску необхідно
здійснити до 1 червня 2017 року.
Після цієї дати розмір внесків збільшується на
20%.
ФОРМА ОПЛАТИ
Оргвнески просимо надсилати на картковий
рахунок 5168742601547262
на ім’я Мельник Марія Василівна
Одержувач платежу : ПриватБанк
МФО банку 305299
Рахунок одержувача 29244825509100
Код ЄДРПОУ 14360570
Платежі перерахувати за адресою отримувача з
позначкою «ПІБ учасника - за участь у роботі
конференції «Домбровські читання-2017» або
«ПІБ учасника - за публікацію тез конференції
«Домбровські читання-2017»
(Копію квитанції про оплату прохання надсилати
на
електронну
пошту
оргкомітету
dombrovski.chytannya@gmail.com)

АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ
Івано-Франківський
національний
медичний
університет, кафедра біологічної та медичної хімії
вул. Галицька, 2, м. Івано-Франківськ, 78016
тел. 0997000298 (Мельник Марія Василівна)
Буковинський державний медичний університет,
кафедра медичної та фармацевтичної хімії
вул. Богомольця,2, м. Чернівці, 58002
тел. 0956107709
0989667244 (Грозав Аліна Миколаївна)
e-mail: dombrovski.chytannya@gmail.com
Інформаційна підтримка на сайті:
https://sites.google.com/site/dombrovskichytannya/
ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ В КОНФЕРЕНЦІЇ

Прізвище_________________________________
Ім’я ____________________________________
По батькові ______________________________
Установа_________________________________
Посада___________________________________
Вчений ступінь, звання_____________________
Адреса___________________________________
Телефон__________________________________
Fax______________________________________
E-mail____________________________________
Назва доповіді ____________________________
Назва секції_______________________________
форма участі (очна, заочна)_________________
Вид доповіді (усна або стендова)_____________
Співавтори________________________________

