
IV Міжнародна науково-практична конференція  
«ХІМІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ: НАУКА, ЕКОНОМІКА ТА ВИРОБНИЦТВО» 

 
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

 
ШОСТКИНСЬКИЙ ІНСТИТУТ  

СУМСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ  

запрошує Вас взяти участь 
у IV Міжнародній науково-практичній конференції 

«ХІМІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ: НАУКА, ЕКОНОМІКА ТА ВИРОБНИЦТВО» 
14-16 листопада 2018 р. м. Шостка 

 

 
 

Організатори конференції: 
Міністерство освіти і науки України 

Сумський державний університет 
Шосткинський інститут Сумського державного університету 

Центральний науково-дослідний інститут 
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Державний науково-дослідний інститут хімічних продуктів 
Фармацевтична компанія «Фармак» 

КП «Шосткинський казенний завод «Імпульс» 
Управління освіти Шосткинської міської ради 

Виконавчий комітет Шосткинської міської ради 
 

МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ: аналіз стану і оцінка перспектив міжнародного співробітництва 
в сфері хімічної технології, розширення наукових та виробничих міжнародних зв'язків, інтеграція 
наукових розробок в реальний сектор економіки та виробництва, забезпечення якісно нового 
рівня підготовки фахівців, наукових та науково-педагогічних кадрів, активізації та розвитку 
наукових досліджень та інноваційної діяльності, підвищення їх результативності та ефективності. 

ШАНОВНІ УЧАСНИКИ КОНФЕРЕНЦІЇ! 

Програма конференції охоплює широке коло питань, присвячених актуальним проблемам 
хімічної технології, її економічним і екологічним аспектам. 

До публікації приймаються праці за тематикою конференції, написані за результатами 
робіт магістрантами і студентами, аспірантами і докторантами, викладачами, кандидатами і 
докторами наук, іншими науковими співробітниками. 

До участі в конференції приймаються матеріали, що раніше не публікувалися. 
Відправивши текст публікації конференції, автор бере на себе відповідальність за те, що текст 
публікації є остаточним варіантом, містить достовірні відомості, що стосуються результатів 
дослідження, і не вимагає доопрацювань. Наукові матеріали публікуються українською, 
російською, польською, англійською мовами. 
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НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

1. Спеціальна хімічна технологія, виробництво боєприпасів та вибухові роботи в промисловості 
2. Загальна хімічна технологія, екологія та проблеми утилізації 
3. Енергозбереження та альтернативні палива 
4. Економіка виробництва та управління 
5. Інформаційні технології, моделювання та автоматизація 
6. Філософсько-методологічні та соціальні аспекти виробництва 
7. Хімія та фармацевтика 

УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ 
Для розгляду питання участі в конференції надішліть до 15 жовтня 2018 року на 

поштову адресу оргкомітету (тема повинна містити прізвище учасника) наступні документи: 
1) заповнену реєстраційну форму учасника; 
2) текст наукової праці, оформлений згідно з вимогами; 
3) скановану копію експертного висновку (тільки для учасників секції «Спеціальна хімічна 

технологія, виробництво боєприпасів та вибухові роботи в промисловості»). 
Надіслані матеріали подаються редакційній колегії на рецензування. Надіслані матеріали, 

що не відповідають вимогам, до друку не приймаються. У разі отримання позитивного рішення 
про можливість опублікування статті оргкомітет висилає авторам запрошення на участь у 
конференції. 

За результатами роботи конференції буде видано збірку наукових праць, електронна версія 
якої буде розміщена на сайті himtec.sumdu.edu.ua.  

Вимоги до оформлення наукових матеріалів та приклад буде розміщено на сайті 
himtec.sumdu.edu.ua. 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК 

Організаційний внесок включає покриття витрат на публікацію матеріалів конференції, 
сертифікатів учасників та програми, каву-брейк між засіданнями, ознайомлення учасників 
конференції з історичними та архітектурними пам’ятками, та інші витрати на організацію 
конференції. 

Організаційний внесок сплачується після прийняття матеріалів організаційним комітетом 
та надання позитивного рішення щодо включенні матеріалів у збірку робіт та складає: 

Очна участь у конференції - 150 грн (з видачею сертифікату учасника та електронною 
збіркою матеріалів конференції).  

Заочна участь – 50 грн (з видачею електронного сертифікату учасника та електронною 
збіркою матеріалів конференції). 

Вартість паперового примірника збірки матеріалів конференції складає 100 грн.  
В разі заочної участі, друковані матеріали надсилаються на вказану учасниками адресу 

відділення Нової пошти (оплата за рахунок одержувача). 

ОРГКОМІТЕТ: 
Голова – Закусило Роман Васильович, к.т.н., заступник директора з наукової роботи 

ШІ СумДУ, моб. тел.: 066-884-37-89; 
Відповідальний секретар – Павленко Оксана В’ячеславівна, к.т.н., ст. викладач каф. 

ХТВМС ШІ СумДУ, моб. тел.: 095-421-40-00;  
Технічний секретар – Вазієв Ярослав Георгійович, фахівець каф. ЕУ ШІ СумДУ, моб. 

тел.: 067-752-19-53. 

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ ОРГКОМІТЕТУ 
ШІ СумДУ, ЄДРПОУ 24020192, Україна, м. Шостка Сумської обл., вул. Гагаріна 1  

Web-сайт конференції: himtec.sumdu.edu.ua 


