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Шановні колеги! 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі 

ХІV Української конференції з високомолекулярних сполук 

«ВМС-2018» 

яка відбудеться з 15 по 18 жовтня 2018 року у м. Києві в Інституті хімії 
високомолекулярних сполук НАН України.  
 

ННааууккоовваа  ппррооггррааммаа  

Конференція буде присвячена таким питанням: 
 синтез і модифікація полімерів  
 фізика і фізико-хімія полімерів  
 розчини та розплави полімерів  
 полімерні суміші та композити  
 полімери медичного призначення  
 полімерні нанокомпозити  
 мембранні полімерні матеріали  
 полімери в охороні довкілля  

 
У програму конференції будуть включені пленарні (до 25 хв.), усні (до 15 хв.) і стендові 
доповіді. Також можлива публікація тез без участі в роботі конференції. 
 

РРооббооччіі  ммооввии  ккооннффееррееннццііїї  

Українська, російська, англійська 
 
 

ООррггааннііззааттоорр  іі  ммііссццее  ппррооввееддеенннняя  

Інститут хімії високомолекулярних сполук Національної академії наук України 
(ІХВС НАНУ), створений у 1958 р., є провідною науково-дослідною установою України 
в галузі високомолекулярних сполук. Пріоритетними напрямами наукової діяльності 
ІХВС НАНУ є хімія, фізико-хімія та технологія полімерів і композитів на їхній основі.  

З метою координації досліджень в галузі високомолекулярних сполук, а також 
налагодження та зміцнення творчих зв’язків між науковцями академічних і освітніх 
установ, представниками промисловості України та зарубіжжя, за підтримки 
Національної академії наук України, Українського хімічного товариства ім. 
Д.І. Менделєєва, Наукової ради НАН України з проблеми "Хімія і модифікація 
полімерів" Інститут проводить наукові конференції присвячені останнім досягненням 
полімерної науки в Україні та у світі.  

Попередню, ХІІІ Українську конференцію з високомолекулярних сполук "ВМС-
2013", було успішно проведено у м. Києві у жовтні 2013 р. В її роботі взяли участь 
близько 200 науковців і спеціалістів з академічних установ, навчальних закладів та 
промислових підприємств України, Росії, Білорусії, Польщі, Литви та інших країн.  

За результатами роботи конференції авторів кращих робіт серед наукової молоді 
було нагороджено спеціальною відзнакою та вручено цінні подарунки.  

З 2010 р. започатковано випуск спеціального номеру періодичного фахового 
видання "Полімерний журнал" (видавництво ІХВС НАНУ) за матеріалами найкращих 
доповідей молодих дослідників, представлених на конференції. 



ВМС-2018, Київ, 15-18 жовтня, 2018 Інформаційне повідомлення 

 

 

ППррооггррааммнниийй  ккооммііттеетт  

  

Голова 
 

Є.В. Лебедєв  (акад. НАНУ, д.х.н., проф., ІХВС НАНУ, Київ) 
В.В. Шевченко  (чл.-кор. НАНУ, д.х.н., проф., ІХВС НАНУ, Київ) 
 

Заступник 
голови 

В.В. Клепко  (д.ф.-м.н., проф., ІХВС НАНУ, Київ) 

 В.Л. Авраменко  (к.т.н., проф., НТУ "ХПІ", Харків) 
 Т.Т. Алексєєва  (д.х.н., ІХВС НАНУ, Київ) 
 М.М. Братичак  (д.х.н., проф., НУ "Львівська політехніка", Львів) 
 М.В. Бурмістр  (д.х.н., проф., УДХТУ, Дніпро) 
 С.А. Воронов  (д.х.н., проф., НУ "Львівська політехніка", Львів) 
 Н.А. Галатенко  (д.б.н., проф. ІХВС НАНУ, Київ) 
 Т.Б. Желтоножська  (д.х.н., проф., КНУ ім. Т. Шевченка, Київ) 
 Л.В. Карабанова  (д.х.н., ІХВС НАНУ, Київ) 
 А.М. Каратєєв  (д.х.н., проф., НТУ "ХПІ", Харків) 
 Н.В. Козак  (д.х.н., ІХВС НАНУ, Київ) 
 О.Ю. Колендо  (д.х.н., проф., КНУ ім. Т. Шевченка, Київ) 
 В.Ю. Крамаренко  (д.х.н., НТУ "ХПІ", Харків) 
 Є.П. Мамуня  (д.ф.-м.н., проф., ІХВС НАНУ, Київ) 
 О.А. Пуд  (д.х.н., проф. ІБОНХ НАНУ, Київ) 
 С.В. Рябов  (д.х.н., ІХВС НАНУ, Київ) 
 Ю.В. Савельєв  (д.х.н., проф., ІХВС НАНУ, Київ) 
 І.О. Савченко  (д.х.н., проф., КНУ ім. Т. Шевченка, Київ) 
 В.Й. Скорохода  (д.т.н., проф., НУ "Львівська політехніка", Львів) 
 М.С. Слободяник  (чл.-кор. НАНУ, д.х.н., проф., КНУ ім. Т. Шевченка, Київ) 
 М.М. Солтис  (д.х.н., проф., ЛНУ ім. І. Франка, Львів) 
 О.В. Суберляк  (д.х.н., проф., НУ "Львівська політехніка", Львів) 
 О.М. Файнлейб  (д.х.н.,проф., ІХВС НАНУ, Київ) 
 О.В. Черваков  (д.т.н., проф., УДХТУ, Дніпро) 
 В.П. Шумський  (д.х.н., ІХВС НАНУ, Київ) 
 М.І. Шут  (акад. НАПН, д.ф.-м.н., проф., НПУ ім. М.П. Драгоманова, Київ) 

 

ООррггааннііззааццііййнниийй  ккооммііттеетт  

  

Голова 
 

О.О. Бровко  (д.х.н., ІХВС НАНУ, Київ) 

Заступники 
голови 

В.Д. Мишак  (к.х.н., ІХВС НАНУ, Київ) 
О.Л. Толстов  (к.х.н., ІХВС НАНУ, Київ) 

 
Секретар 
 

І.М. Бей  (к.х.н., ІХВС НАНУ, Київ) 

 В.Л. Будзінська  (к.х.н., ІХВС НАНУ, Київ) 
 Н.В. Гудзенко  (к.х.н., ІХВС НАНУ, Київ) 
 А.М. Дьякова  (ІХВС НАНУ, Київ) 
 Д.В. Кулєш  (к.б.н., ІХВС НАНУ, Київ) 
 Є.В. Лобко  (к.х.н., ІХВС НАНУ, Київ) 
 І.М. Ткаченко  (к.х.н., ІХВС НАНУ, Київ) 
  



ВМС-2018, Київ, 15-18 жовтня, 2018 Інформаційне повідомлення 

 

РРееєєссттррааццііяя  
 
Для участі у конференції необхідно до 15 травня 2018 р. надіслати на електронну 
адресу Оргкомітету конференції (vms2018@ukr.net) заявку на участь, яка складається з 
таких документів (приклади оформлення додаються): 
 

 реєстраційна форма. Для учасників з України реєстраційна форма 
заповнюється українською мовою (див. regform_UA.doc), для учасників з Росії і 
Білорусії – російською (див. regform_RUS-BY.doc), для учасників з інших країн 
– англійською (див. regform_ENG.doc).  

 рукопис розширених тез доповіді українською, російською або англійською 
мовою обсягом до 3 друкованих сторінок А4, оформлений відповідно до 
інструкцій (українською див. abstract_UA.doc, англійською - abstract_ENG.doc) 
Кожен доповідач може надіслати не більше 2 тез доповідей!!!  

 резюме англійською мовою (див. summary.doc) обсягом до 600 символів з 
пробілами. Резюме є обов’язковою складовою заявки на участь у 
конференції, незалежно від обсягу тез доповіді та мови, якою вони написані. 

 
Всі документи мають бути оформлені у текстовому редакторі MS Word відповідно до 
інструкцій, збережені у форматі *.doc; в назві файлів необхідно вказати прізвище 
доповідача і тип документа, наприклад:  
реєстраційна форма – Прізвище_reg.doc,  
тези доповідей - Прізвище_abs.doc,  
резюме - Прізвище_sum.doc  
 
 

ВВААЖЖЛЛИИВВОО  

Всі надіслані матеріали тез будуть рецензуватися Програмним комітетом.  
 
Програмний комітет залишає за собою право замінити усну доповідь на стендову 
презентацію, виходячи з актуальності та наукового рівня запропонованого матеріалу. 
 
Авторам може бути відмовлено у публікації, якщо подані тези доповідей:  

(1) не відповідають тематиці конференції,  
(2) оформлені неправильно,  
(3) містять багато граматичних та друкарських помилок, 
(4) перевищують граничний обсяг (3 стор.)  
 

Будь ласка, уважно перевірте і переконайтеся у відповідності Ваших тез всім вимогам, 
перш ніж надіслати їх до Оргкомітету. В разі відмови у внесенні тез доповіді до 
програми конференції за результатами рецензування, Ви не матиме можливості 
виправити і повторно подати матеріали доповіді для публікації.  

 
Редакційна колегія може вносити лише невеликі виправлення, що 
стосуються виключно оформлення тез.  

mailto:vms2018@ukr.net
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ООррггааннііззааццііййнниийй  ввннеессоокк    
 
Для участі у конференції необхідно сплатити організаційний внесок, розмір якого 
залежить від типу участі у заході та складає: 
 

 Для учасників 
з України 

Для учасників 
з інших країн 

Повна участь 840 грн. 50 євро 

Для студентів та аспірантів 420 грн. 25 євро 

Публікація тез без участі в 
конференції 

150 грн. 10 євро 

 
Повний організаційний внесок включає в себе: 

- матеріали конференції (програма і збірка тез доповідей на CD) 
- канцтовари (бейдж, папка, ручка, нотатник) 
- перерви на каву (у дні сесійних засідань) 
- обід (у дні сесійних засідань) 
- святкова вечеря в день відкриття конференції 
- витратні матеріали та організаційні витрати на проведення конференції 
- витрати на підготовку приміщень і технічне обслуговування конференції 
 
Організаційний внесок за публікацію тез включає в себе вартість збірки тез 
доповідей на CD та поштові витрати. 
 
Організаційний внесок за участь у конференції має бути сплачений до 15 червня 
2018 р. Реквізити для оплати участі в конференції будуть надані в наступному 
повідомленні. 
 

ККллююччооввіі  ддааттии  
  

Реєстрація та надсилання тез доповідей 15 травня 2018 

Сплата організаційного внеску 15 червня 2018 

Підтвердження про включення доповіді до програми конференції 30 червня 2018 

 

ККооннттааккттннаа  ііннффооррммааццііяя  
 
Поштова адреса: Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України 

Харківське шосе, 48 
02160 Київ 
Україна 

Ел. адреса: vms2018@ukr.net 

Інтернет-сторінка: www.ihvs.kiev.ua (розділ «Конференції ВМС») 

З будь-яких питань щодо участі у конференції Ви можете звернутися за 
телефонами: 
 

+38 044 291 02 16 –  Бей Ірина Миколаївна 
+38 044 291 02 08 –  Толстов Олександр Леонідович 
+38 044 291 02 26 –  Кулєш Дмитро Володимирович 

http://www.ihvs.kiev.ua/
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РРооззммііщщеенннняя  ууччаассннииккіівв::  
 
Організаційний комітет не надає послуг з розселення учасників конференції. Вибір 
готелю, бронювання номерів і вирішення усіх питань, пов’язаних з поселенням і 
проживанням здійснюється особисто учасниками конференції. Перелік готелів, що 
знаходяться неподалік місця проведення конференції, а також необхідна контактна 
інформація представлена нижче.  
Звертаємо Вашу увагу, що вказані ціни є орієнтовними і можуть змінитися.  
За актуальною інформацією щодо вартості і умов проживання просимо звертатися 
безпосередньо до готелю. При виборі готелю можна скористатися послугами порталів: 

 
https://ua.hotels.com 

 

http://www.booking.com 
 

https://hotels24.ua 

 
Готель, тип номеру Час трансферу 

до Інституту 
Ціна за 
номер 

Контактна інформація 

Готелі 3* р 

Готель «Братислава»  
 

20 хв. Від 900 UAH 

вул. А. Малишка 1 (М"Дарниця") 
Авт. №45 
Марш. таксі № 45, 225, 445, 509, 545 
Тел.: +38 044 537-39-75 (74) 
http://bratislava.com.ua  

Готель «Турист» 20 хв. Від 730 UAH 

вул. Є. Сверстюка (Р. Окипної) 2 
(М“Лівобережна”) 
Авт. №42; Марш. таксі № 542 
Тел.: +38 044 568-40-17 
           +38 067 324-66-90  
http://hotel-tourist.kiev.ua 

Бюджетні готелі, хостели 

Готель «Анастасія» 15 хв. Від 400 UAH 

вул. Бориспільська 26Б 
Авт. № 51, 63; Трамвай № 22 
Марш. таксі № 422 
Тел.: +38 044 576-68-71 
           +38 044 566-05-67 

Готель «ЛаМа» 20 хв. Від 400 UAH 

вул. Братиславська, 14Б 
(М"Чернігівська") 
Авт. № 63; Трамвай № 22 
Марш. такси № 22, 415, 529 
Тел.: +38 044 513-27-27 
           +38 067 381-40-08  
http://lama-hotel.com.ua 

Готель «Едельвейс» 20 хв. Від 370 UAH 

вул. Братиславська, 14Б 
(М"Чернігівська") 
Авт. № 63; Трамвай № 22 
Марш. такси № 22, 415, 529 
Тел.: +38 044 331-00-76 
http://edelweis-hotel-
kiev.bedspro.com/ 

Готель «Лісовий» 20 хв. Від 350 UAH 

вул. Братиславська, 14Б/1 
(М"Чернігівська") 
Авт. № 63; Трамвай № 22 
Марш. такси № 22, 415, 529 
Тел.: +38 044 513-77-33 
          +38 095 173-07-86  
https://lisovij.relax.ua  
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