
КОНФЕРЕНЦІЇ, СЕМІНАРИ, КРУГЛІ СТОЛИ КАФЕДРИ ХІМІЇ 

 Міністерство освіти і науки України 

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова 

Факультет природничо-географічної освіти та екології 

Кафедра хімії 

  

«ТИЖДЕНЬ ХІМІЇ  

У НАЦІОНАЛЬНОМУ ПЕДАГОГІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ  

ІМЕНІ М.П. ДРАГОМАНОВА» 

14 травня – 24 травня 2019 року 

Шановні студенти, викладачі та усі бажаючі, запрошуємо Вас взяти участь у роботі 

«Тижня хімії у Національному педагогічному університеті  

імені М.П. Драгоманова», 

присвяченого 185 річниці від дня заснування Національного педагогічного 

університету імені М.П. Драгоманова,  

185 річниці з дня народження Д.І. Менделєєва,  

150 річниці відкриття Періодичного закону і  

Періодичної системи хімічних елементів (Генеральна асамблея ООН та ЮНЕСКО 

проголосила 2019 рік Міжнародним роком Періодичної системи  

хімічних елементів),  

100 річниці заснування IUPAC,  

Дню науки та Дню хіміка,  

що відбудеться з 14 травня до 24 травня 2019 року в Національному 

педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова  

 ПРОГРАМА: 

1. Науково-практичний диспут «Хімічні елементи в Періодичній системі  

    Д.І. Менделєєва». 

2. Демонстраційні експерименти «Цікава наука – Science is fan». 

3. Екскурсія на тему: «Хімічні елементи у складі мінералів і порід земної кори». 

4. Круглий стіл «Хімія та іноземна мова: 100 років IUPAC». 

5. Круглий стіл «Математика та природничі науки». 

6. Клуб веселих і кмітливих «Хіміки жартують». 

ЗАПРОШУЄМО УСІХ БАЖАЮЧИХ! 

З питаннями та пропозиціями щодо участі звертайтеся на кафедру хімії за 

телефонами або електронною поштою, вказаними нижче: 

+ 380 44 239 30 73, + 380 44 239 30 37, + 380 66 767 62 69, + 380 96 248 42 57,   

e-mail: kh_ipgoe@npu.edu.ua (вкажіть, будь ласка, тему «Тиждень хімії»). 

mailto:kh_ipgoe@npu.edu.ua


Міністерство освіти і науки України 

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова 

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» 

Інститут органічної хімії НАН України 

Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії імені В.П. Кухаря НАН України 

Інститут хімії поверхні імені О.О. Чуйка НАН України 

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка 

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя 

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського 

Бєльський державний університет ім. Алеко Руссо (Республіка Молдова) 
 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

 

Вельмишановні колеги! 

Запрошуємо Вас до участі  

у Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції з міжнародною участю  

«ХІМІЧНА НАУКА ТА ОСВІТА  

В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ», 

що відбудеться 21 жовтня 2020 р.  

в Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова 

м. Київ 

На конференції передбачається обговорення матеріалів за такими напрямами:  

1. Сучасні тенденції розвитку хімічної науки. 

2. Інтеграція як складова фундаментальної підготовки вчителя хімії. 

3. Інноваційні технології реалізації інтеграції у хімічній освіті. 

4. Інтеграція хімічної теорії та практики. 

 

Форма участі у конференції: дистанційна. 

Робочі мови конференції: українська, англійська. 

Вимоги до оформлення матеріалів: матеріали конференції будуть надруковані у 

збірнику тез доповідей. Тези повинні бути представлені в електронному вигляді. Обсяг 

матеріалів – 1-3 сторінки формату А 4, кегль – Times New Roman; міжрядковий інтервал – 

1,5; розмір шрифту – 14; абзацний відступ  – 1,25 мм; поля – по 20 мм з усіх сторін; 

вирівнювання – по ширині. Рисунки, схеми, формули та таблиці не повинні виходити за 

поля. Сторінки не нумеруються. Переноси слів не допускаються.   

При оформленні рукопису по центру ставиться прізвище та ініціали автора (авторів), 

науковий ступінь, вчене звання і повна назва закладу чи установи, електронна адреса; 

нижче, посередині рядка – заголовок статті великими літерами. Фотографії до друку не 

приймаються. Рисунки, таблиці та графіки нумеруються. Відповідні посилання на 

використані джерела – у квадратних дужках [2]. Список використаних джерел наводиться 

після тексту і має містити не більше 5 посилань, що оформлюються відповідно до вимог ВАК 

України (наказ МОН № 40 від 12.01.2017 р. за ДСТУ 8302:2015). Хімічні формули необхідно 

виконувати в хімічних редакторах ISISDraw або CS ChemDraw. Не допускаються хімічні 

формули у вигляді малюнків MS Word та інших графічних редакторів. Матеріал для 

публікації має бути ретельно перевірений на наявність орфографічних та стилістичних 

помилок і відредагований. Автори несуть відповідальність за точність викладених фактів, 

цитат і посилань, а також за дотримання авторських прав.  

Організаційний комітет залишає за собою право відхиляти тези, якщо вони не 

відповідають тематиці та сучасному рівню наукових досліджень (у такому разі кошти 

буде повернуто авторові). 



 

Приклад оформлення матеріалів 

Іванов Б.О. 

доктор хімічних наук, професор 

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова  

Е-mail: ivanov@npu.edu.ua 

ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ХІМІЇ У КОНТЕКСТІ 

ВИМОГ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ 

Текст…  

Список використаних джерел 

Умови участі у конференції: для участі у конференції до 20 жовтня 2020 року в 

оргкомітет на електронну пошту: kchemnpu@gmail.com необхідно надіслати матеріали, 

реєстраційну форму, ксерокс (скан, фото) квитанції про сплату організаційного внеску 

окремими файлами з відповідними назвами і прізвищем учасника, наприклад: 

materialy_ivanov, reyestratsiyna_ivanov, kvytantsiya_ivanov. Організаційний внесок 

становить 150 грн. (комісію сплачує платник). Організаційний внесок слід 

перераховувати на картку Приватбанку з обов’язковим зазначенням прізвища та ініціалів 

учасника конференції та приміткою – «за участь у конференції».  

Картка Приватбанку: 4731 2196 1049 4050. Одержувач: Прибора Наталія Андріївна. 
Тези до друку приймаються лише після сплати організаційного внеску. 

Розсилка збірників для учасників конференції буде здійснюватися через службу «Нова 

пошта» за рахунок авторів. Для отримання збірника вкажіть зручне для Вас відділення цієї 

служби. 

Реєстраційна форма учасника 

Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю  

«ХІМІЧНА НАУКА ТА ОСВІТА  

В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ» 

21 жовтня 2020 р.  

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, м. Київ 

Прізвище   

Ім’я  

По-батькові  

Назва організації  

Науковий ступінь   

Вчене звання  

Посада  

Контактний телефон  

Електронна адреса  

Місцезнаходження і номер 

відділення «Нової пошти» 

для надсилання збірника 

 

Напрям (вказати номер)  

Назва тез  

 

mailto:ivanov@npu.edu.ua
mailto:kchemnpu@gmail.com


 

Контакти: Калінін Ігор Васильович – завідувач кафедри хімії Національного 

педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, доктор біологічних наук, професор 

Е-mail: kchemnpu@gmail.com 

Телефони:  мобільні +380 66 767 62 69,      

     +380 96 248 42 57;  

службовий +380 44 239 30 73. 

 
Прибора Наталія Андріївна – доцент кафедри хімії Національного педагогічного 

університету імені М.П. Драгоманова, кандидат педагогічних наук, доцент 

Телефони:  мобільний +380 66 425 33 45, 

службовий +380 44 239 30 37. 

 

Оргкомітет звертається із проханням і буде вдячний всім за розповсюдження цієї 

інформації поміж представників наукової спільноти. 
 

 

З повагою, оргкомітет конференції 
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Ministry of Education and Science of Ukraine 

National Pedagogical Dragomanov University 

State Scientific Institution «Institute of Education Content Modernization» 

Institute of Organic Chemistry of National Academy of Sciences of Ukraine 

V.P. Kukhar Institute of Bioorganic Chemistry and Petrochemistry of National Academy  

of Sciences of Ukraine  

Chuiko Institute of Surface Chemistry of National Academy of Sciences of Ukraine 

Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University 

Nizhyn Mykola Gogol State University 

Vinnytsia Mykhailo Kotsiubynskyi State Pedagogical University 

«Alecu Russo» State University of Balti (Republic of Moldova) 

 

INFORMATION LETTER 

Dear colleagues! 

We invite you to participate 

in the All-Ukrainian scientific-practical Internet conference with international participation 

«CHEMICAL SCIENCE AND EDUCATION 

IN THE CONTEXT OF MODERN INTEGRATION PROCESSES», 

which will take place on October 21, 2020 

at the National Pedagogical Dragomanov University 

Kyiv, Ukraine 

 

The conference will discuss materials in: 

1. Modern trends in chemical science. 

2. Integration as a component of the fundamental training of a chemistry teacher.  

3. Innovative technologies for the implementation of the integration in chemical education. 

4. Integration of chemical theory and practice. 

 
The available form of participation: on line. 

Working languages: Ukrainian, English. 

The conference proceedings will be published in the collection of abstracts. 

 

Requirements for the design of materials:  
- Abstracts should be submitted electronically.  

- Volume of materials - 1-3 pages of A4 format, font - Times New Roman; line spacing - 1.5; 

font size - 14; paragraph indentation - 1.25 mm; margins - 20 mm on all sides; alignment - width.  

-  Figures, diagrams, formulas and tables should not indent into the margins.  

-  Pages should not be numbered.  

-  The text justification with hyphenation is not allowed. 

 

When designing the manuscript, the surname and initials of an author (authors), their 

academic degree, academic title and the full name of an institution, and an e-mail address should 

be placed in the center; below it, in the middle of the line - the title of an article in capital letters. 

Photos are not accepted. Figures, tables and graphs should be numbered. Relevant references to 

the sources used should be in square brackets [2]. The list of used sources should be given after 

the text and should contain no more than 5 references, which are issued in accordance with the 

requirements of the Higher Attestation Commission of Ukraine (order of the Ministry of 

Education and Science № 40 from 12.01.2017 according to DSTU 8302: 2015). Chemical 

formulas must be done in ISISDraw or CS ChemDraw chemical editors. Chemical formulas in 



the form of drawings of MS Word and other graphic editors are not allowed. The material for 

publication should be carefully checked for spelling and stylistic errors and edited. The authors 

will be responsible for the accuracy of facts, quotations and references, as well as for the 

copyright compliance.  

The Organizing Committee reserves the right to reject abstracts if they do not correspond 

to the subject and the current level of scientific research (in which case the funds will be returned 

to an author). 

 

Example of materials’ design 

Ivanov B.O. 

Doctor of Chemical Sciences, Professor 

National Pedagogical Dragomanov University  

Е-mail: ivanov@npu.edu.ua 

TRAINING OF FUTURE CHEMISTRY TEACHERS IN THE 

CONTEXT OF THE REQUIREMENTS OF THE NEW UKRAINIAN 

SCHOOL 

Text …  

References 

 

The terms of participation in the conference  

 

In order to participate in the conference you have to send to the organizing committee to the e-

mail: kchemnpu@gmail.com before the October 20, 2020: 

- Your materials; 

- Your filled registration form; 

- A photocopy (scan, photo) of payment order.  

All in separate files with the appropriate name and surname of a participant, for example: 

materialy_ivanov, reyestratsiyna_ivanov, kvytantsiya_ivanov. The registration fee is UAH 150. 

(the commission is paid by the payer).  

The registration fee should be transferred to the card of Privatbank with the obligatory indicat ion 

of the surname and initials of the conference participant and the note - "for participation in the 

conference". 

Privatbank card: 4731 2196 1049 4050. Recipient: Natalia Andriivna Pribora. 

 

Abstracts are accepted for publication only after payment of the registration fee. 

 

The proceedings for the conference participants will be sent through the Nova Poshta service at 

the expense of the authors. In order to receive a copy of the proceedings, please specify the 

convenient for you branch of the Nova Poshta.  

 

Registration form 

the All-Ukrainian scientific-practical Internet conference with international participation 

«CHEMICAL SCIENCE AND EDUCATION 

IN THE CONTEXT OF MODERN INTEGRATION PROCESSES» 

October 21, 2020 

mailto:ivanov@npu.edu.ua
mailto:kchemnpu@gmail.com


National Pedagogical Dragomanov University, Kyiv, Ukraine 

Surname  

Name  

Patronymic  

Name of the organization  

Scientific degree  

Academic status  

Position  

Contact phone  

Е-mail  

The location and branch 

number of Nova Poshta to 

send a copy of the 

proceedings  

 

An area of the conference 

discussion (specify the 

number, please) 

 

Title of the abstract  

 

Contacts: Ihor V. Kalinin – Head of Department of Chemistry of the National Pedagogical 

Dragomanov University, Doctor of Biological Sciences, Professor – без вставки “of the” або  

коми, виходить значення «завідувач національного педагогічного університету кафедри 

хімії» 

Е-mail: kchemnpu@gmail.com 

Phones:  mobile +380 66 767 62 69,       

    +380 96 248 42 57;  

office +380 44 239 30 73. 

 
Nataliya A. Prybora – Associate Professor of Department of Chemistry of the National 

Pedagogical Dragomanov University, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor 

Phones:  mobile +380 66 425 33 45, 

office +380 44 239 30 37. 

 

The Organizing Committee asks all readers to spread the news about the coming conference and 

will be grateful to everyone for the dissemination of this information to the scientific community. 

 

Sincerely, the organizing committee of the conference 
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