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XVIII наукової молодіжної конференції

України Андронаті Сергій Андрійович
Мови конференції: українська,
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російська, англійська

ім. О.В. Богатського НАН України
ОАО "Інтерхім"

«Проблеми та досягнення сучасної
хімії», яка відбудеться 17 – 20 травня
2016 року на базі Фізико‐хімічного
інституту ім. О.В. Богатського НАН
України.

Південний науковий центр НАН
АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ

України та МОН України

Фізико‐хімічний інститут

До роботи конференції запрошуються

ім. О.В. Богатського НАН України

молоді вчені, студенти, та фахівці‐

м. Одеса, Люстдорфська дорога, 86,
65080, pci.odessa@gmail.com

XVIII Наукова молодіжна

хіміки віком до 35 років.

конференція «Проблеми та
досягнення сучасної хімії»
Робота буде проводитися в двох

Секретарі конференції:

секціях:

Заноза Світлана Олександрівна
+38063 136 1567, +38050 204 4983
Фадєєв Євген Миколайович
+38063 372 8079

1.Секція
Одеса – 2016
Перше повідомлення

органічної

хімії,

біоорганічної хімії та біохімії.
2.Секція

неорганічної

аналітичної хімії та екології.

хімії,

Вимоги

до

оформлення

тез

Реєстрація проводиться на сайті
http://www.physchem.od.ua/conference

доповідей:

Організаційний внесок для одного
учасника

конференції

становить

250 грн для очної участі та включає в

Назва доповіді (Times New

Хімічні структури повинні бути

Roman, 14 пт., все літери – прописні,

виконані в редакторі ISIS Draw (або

себе:

вирівнювання

ChemDraw); формат шрифта (самої

•

участь у роботі конференції,

(прізвище

формули) – Times New Roman 12 пт,

•

отримання інформаційних та

доповідача – підкреслити), назва

масштаб рисунків хімічних структур –

робочих матеріалів,

організації,

адреса

організації,

100 %. Формат стендової доповіді А1,

•

каву‐брейк,

електронна

адреса

(курсивом)

орієнтація книжна.

•

екскурсію містом;

автор

та

доповідача

–

«за центром»),

співавтори

(Times

New

Roman,

Загальний обсяг тез не повинен

Основний текст: шрифт – Times

Не пізніше 24 квітня 2016 року

вирівнювання – «за шириною»,
відступ першої строки абзацу –

програмі

конференції

пленарні (30 хв.), усні (10 хв.) та
стендові доповіді.

1. Пройти

реєстрацію

на

сайті

конференції.
2. Завантажити на сайт електронний

1.1 см.; всі поля – 2.5 см.

їх поштою.

авторам слід:

New Roman 12 пт, інтервал 1.5,

В

в себе публікацію тез та відправлення

перевищувати один листок А4.

12 пт).

та 120 грн для заочної, який включає

варіант тез доповідей.
3. Сплатити організаційний внесок на
сайті конференції.

Студентам та аспірантам тези
доповіді необхідно супроводити
листом керівника роботи.
Неприпустимо використання
автоматичних списків, посилань та
кінцевих зносок.

