
Реєстрація здійснюється виключно електронною поштою (e-mail). 
Реєстраційну форму розміщено на web-сторінці Симпозіуму. 
Заявки на участь і тези доповідей приймаються виключно через 
електронну пошту. 
Реєстраційні форми слід заповнити і надіслати секретарю 
Організаційного комітету до 20 травня 2017 року на адресу: 
nanocatalysis.ua@gmail.com 

Публікація: Матеріали Симпозіуму буде надруковано і розповсюджено 
серед учасників під час реєстрації. Науковий комітет Симпозіуму планує 
рекомендувати до опублікування редколегії журналу «Теоретична 
і експериментальна хімія» статті за матеріалами доповідей, 
представлених на Симпозіумі. 

Реєстраційний внесок становить для представників академічних 
установ та вищої школи України 400 грн., промислових підприємств 
1200 грн. Реєстраційний внесок покриває організаційні видатки (оренда 
приміщення, публікація тез, кава-брейки, Welcome Party). 
Передбачено до 15 пільгових учасників з числа аспірантів і молодих 
науковців. Така пільга надаватиметься на конкурсній основі за рішенням 
Наукового комітету. 
Учасники самостійно забезпечують свій проїзд та проживання в 
готелях. Інформація щодо готелів розміщена на сайті Симпозіуму. 

Місце проведення Симпозіуму: 
Інститут фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського НАН України, 
м. Київ, проспект Науки, 31. 

Організаційний комітет: 
Голова оргкомітету: В.Г. Кошечко 
П.Є. Стрижак, Ю.І. Пятницький, С.М. Орлик, С.Я. Кучмій, В.М. Гранчак, 
С.О. Соловйов, Н.В. Власенко (секретар) 

Робоча група: 
П.Є. Стрижак (голова), Є.В. Губарені, О.В. Ларіна, Є.Ю. Калішин, 
А.Ю. Капран, П.І. Кирієнко, Г.Р. Космамбетова, Н.О. Попович, 
А.І. Трипольський, В.В. Швалагін 

Довідки: 
e-mail: nanocatalysis.ua@gmail.com 
к.х.н. Власенко Ніна Василівна: e-mail: nvvlasenko@gmail.com 
тел. +380 (044) 525-65-33 
к.х.н. Космамбетова Гульнара Радіївна: e-mail: kosmambetova@ukr.net 
тел/факс +380 (044) 525-72-35 

II Симпозіум 

«Сучасні проблеми нанокаталізу» 
NANOCAT-2017 

за участю закордонних вчених 

 

24-29 вересня 2017 р. 
Київ, Україна 

  
Відділення хімії 

Національної академії 
наук України 

 Інститут фізичної хімії  
ім. Л.В. Писаржевського 

НАН України 

 

Інформаційне повідомлення 
Web-адреса Симпозіуму: http://nanocatalysis.kiev.ua 



Шановні колеги! 

Інститут фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського НАН України, 
відділення хімії НАН України та Наукова рада НАН України з 
проблеми «Нанохімія» запрошують Вас взяти участь в роботі  
ІІ симпозіуму «Сучасні проблеми нанокаталізу» NANOCAT-2017 за 
участю закордонних учених, який відбудеться з 24 по 29 вересня 
2017 року в місті Києві, Україна. 

З повагою, Оргкомітет Cимпозіуму. 

Тематика Симпозіуму: 

1. Нанофазні матеріали для гетерогенно-каталітичних процесів  
у газовій фазі та розчинах; 

2. Одержання та дизайн нанофазних матеріалів для каталізу; 
3. Нанофазні каталізатори для синтезу нових функціональних 

речовин і матеріалів хімічного виробництва; 
4. Розмірні ефекти в каталізі; 
5. Нанофотокаталіз. 

Науковий комітет готовий розглянути включення до програми Симпозіуму 
доповідей з інших проблем нанокаталізу. 

Наукова програма Симпозіуму передбачає пленарні (до 30 хв.), 
усні доповіді (до 20 хв.), та короткі (до10 хв.) повідомлення (файли MS 
PowerPoint: мультимедійний проектор) а також стендові доповіді 
(80×120 см). 

Робочими мовами Симпозіуму є українська, англійська та 
російська. 
Демонстраційні матеріали усних та стендових доповідей мають бути 
подані англійською мовою. 

Тексти тез англійською мовою – одна-дві (1-2) повних сторінки 
в форматі MS Word мають бути надіслані по e-mail не пізніше 20 травня 
2017 року. Шаблон для оформлення тез розміщено на web-сторінці 
Симпозіуму: 
http://nanocatalysis.kiev.ua 
Оргкомітет буде приймати не більше трьох доповідей від одного автора і 
залишає за собою право не друкувати тези, подані поза тематикою, 
оформлені з порушенням правил та одержані після вказаного терміну. 
Науковий комітет інформуватиме авторів про своє рішення щодо 
прийняття тез або їх технічної переробки. Остаточна версія тез має бути 
надіслана до 15 червня 2017 року. 

 

Науковий комітет Симпозіуму: 

К. Бао, проф. (Китай) 
O.В. Бильдюкевич, академік 
НАНБ (Білорусь) 
Л. Борко, д.х.н. (Угорщина) 
В.В. Брей, чл.-кор. НАНУ 
(Україна) 
М. Вітко, д-р хаб.,проф. 
(Польща) 
Н.П. Голуб, к.х.н., доцент 
(Україна) 
О.Г. Голубов, (Україна) 
В.В. Гончарук, академік 
НАНУ (Україна) 
Г.І.Гринь, д.т.н. , проф. 
(Україна) 
С. Дзвігай, проф. (Франція) 
К.Д. Досумов, академік 
НАЕН РК (Казахстан) 
В.А. Зажигалов, чл.-кор. 
НАНУ (Україна) 
Е.Г. Ісмаїлов,  д.х.н., проф. 
(Азербайджан) 
Г.Л. Камалов, академік 
НАНУ (Україна) 
М.Т. Картель, академік 
НАНУ (Україна) 

В.Г. Кошечко, академік 
НАНУ (Україна) 
А.Й. Кулак, чл.-кор. НАНБ 
(Білорусь) 
С.Я. Кучмій, чл.-кор. НАНУ 
(Україна) 
О.Я. Лобойко, д.х.н., проф. 
(Україна) 
Д. Момчилова, проф. 
(Болгарія) 
Л.П. Олексенко, д.х.н., проф. 
(Україна) 
С.М. Орлик, чл.-кор. НАНУ 
(Україна) 
В.В. Пармон, академік РАН 
(Росія) 
Л.К. Патриляк, д.х.н., проф. 
(Україна) 
В.Д. Походенко, академік 
НАНУ (Україна) 
Ю.І. Пятницький, д.х.н., 
проф. (Україна) 
П.Є. Стрижак, чл.-кор. НАНУ 
(Україна) 
О.Л. Строюк, д.х.н. (Україна) 
Л.Л. Товажнянський,  
чл.-кор. НАНУ (Україна) 

Ключові дати 
12.04.2017 – перше інформаційне повідомлення. 
17.04 – 20.05.2017 – подача заявок і тез. 
20.05.2017 – розміщення на сайті інформації  

щодо прийняття тез. 
20.05.2017 – друге інформаційне повідомлення. 
20.05 – 01.07.2017 – перерахування реєстраційного внеску. 
25.06.2017 – розміщення програми симпозіуму на сайті. 

 


