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Шановні колеги та студенти!
Фаховий коледж Національного фармацевтичного університету запрошує
студентів та педагогічних працівників взяти участь у роботі Міжнародної
дистанційної хімічної науково-практичної конференції «Хімія: сьогодення та
майбутнє», яка відбудеться 15 квітня 2021 р. за адресою: 61140 Харків, вул.
О. Невського, 18.; тел. (факс) (057)737-22-88.
Метою конференції є підтримка студентів, що проявляють інтерес до
пошуково-дослідної діяльності в галузі хімії та сучасних хімічних технологій,
сприяння творчому розвитку особистості.
Умови участі у конференції
Форма участі: представлення тез, статей до збірника наукових праць, а також
презентацій або стендової доповіді для розміщення на Web-сторінці конференції
сайту коледжу.
Для участі у конференції необхідно до 01 квітня 2021 року надіслати
електронною поштою на e-mail: knuph@ukr.net:
 заявку на участь у роботі конференції (бланк заявки додається) та
зареєструватися за посиланням https://forms.gle/mj7mMriPzhKw1grW8
 статтю (3-6 стор.) або тези (1-2 стор.) в електронному вигляді у docформаті, назва файла – прізвище автора: Ivanenko.doc; презентацію
доповіді або стендову доповідь у pdf- форматі.

Матеріали конференції будуть розміщені на Web-сторінці конференції на сайті
Фахового коледжу НФаУ. Під час роботи конференції надається можливість
коментувати та обговорювати актуальні питання. Електронну версію збірки
наукових праць можна буде завантажити з сайту.
Учасникам конференції електронною поштою будуть надіслані сертифікати.
Технічні вимоги до оформлення статті
1. Робоча мова конференції – українська, англійська, російська.
2. Формат аркуша А4, текстовий редактор MS Word (розширення doc, docx).
Орієнтація – книжкова. Міжрядний інтервал – 1,5 пт; абзац – 1,25 см. Поля з усіх
боків – 2 см. Шрифт – Times New Roman – 14 пт. Сторінки не нумеруються.
Формули набираються в редакторі MS Equation 3.0. Графічні матеріали згруповані й
умонтовані до тексту. Без сканування. Всі вирівнювання, переноси, форматування
робляться за допомогою функціоналу програми.
3. Оформлення матеріалів:
 на першій сторінці вгорі ліворуч розміщується УДК;
 назва друкується посередині сторінки прописними літерами жирним
шрифтом;
 ім’я та прізвище автора – новий рядок звичайними літерами напівжирним
шрифтом;
 заклад освіти – новий рядок звичайними літерами жирним шрифтом;
 місто, країна – новий рядок звичайними літерами напівжирним шрифтом.
4. Ілюстративний матеріал виділяти курсивом без лапок, посилання на нього – у
круглих дужках. Використовують лише друкарські лапки. Слово «Таблиця» та її
номер розташовують праворуч (друкують напівжирним шрифтом), а її заголовок –
по центру (напівжирним шрифтом). Кількість таблиць, схем, малюнків – не більше
ніж 2.
5. Для посилань на джерело цитування використовувати квадратні дужки, напр.:
[5, с. 141].
6. Матеріали друкуються в авторській редакції. За достовірність фактів,
статистичних даних та іншої інформації відповідальність несе автор. Редакційна
колегія залишає за собою право на рецензування, редагування, скорочення і
відхилення тез доповідей або статей.
7. Матеріали, які не відповідають вимогам оформлення, до друку не
приймаються.
8. Тези та статті, які будуть подані з порушенням встановлених термінів або
надіслані без попереднього заповнення електронної форми, будуть повернені
авторам для внесення коректив. Виправлені тези мають бути повернені не пізніше
як за один тиждень після надсилання авторам. Тези, що не були виправлені,
прийматися до розгляду не будуть.

Зразок оформлення тез або статті:
УДК
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ГУРТКОВОЇ РОБОТИ У
ФАХОВОМУ КОЛЕДЖІ НФаУ
Олена Дяченко, Олексій Завгородній
Фаховий коледж Національного фармацевтичного університету
м. Харків, Україна
 Текст статті (через рядок);
 Перелік джерел інформації

(через рядок після основного тексту статті;

великими літерами жирним шрифтом); список джерел оформлюють згідно з
державним стандартом.
Якщо виникли будь-які питання, звертайтесь будь ласка до відповідальних
осіб у зручний для Вас спосіб.
З повагою, Організаційний комітет конференції.
Дякуємо за участь!

Оргкомітет конференції:
Ісаєнко Юлія Валеріївна – к.хім.н., голова обласного методичного об’єднання
викладачів хімії та біології (097-97-58-803)
Сафронова Ганна Юріївна – голова циклової комісії хімічних дисциплін коледжу
(095-89-14-717)
Коломієць Інна Валеріївна – завідувачка навчально-методичного кабінету (06676-50-140, 098-82-94-360)
Шевченко Ірина Леонідівна – викладач (050-52-25-345)

Додаток

До оргкомітету
Міжнародної дистанційної хімічної студентської
науково-практичної конференції
«ХІМІЯ: СЬОГОДЕННЯ ТА МАЙБУТНЄ»
ЗАЯВКА
на участь у роботі конференції
Прізвище, ім'я, по батькові (повністю) __________________________________
Науковий керівник (П.І.Б., науковий ступінь, наукове звання) ______________
Дані контактної особи, з якою ведеться листування (ПІБ, телефон,е-mail)_____
Навчальний заклад (повна назва, адреса, телефон, факс, е-mail та ін.)_________
Вид матеріалу (стаття, тези, презентація) ________________________________
Назва матеріалу _____________________________________________________

