Шановні колеги!

Голова організаційного комітету
директор Фізико‐хімічного

Запрошуємо Вас взяти участь у
роботі

інституту ім. О.В. Богатського,

Мови конференції: українська,
російська, англійська
Офіційний сайт конференції
http://www.pci-conf.info
Адреса оргкомітету
ФХІ ім. О.В. Богатського НАН України,
Одеса, вул. Люстдорфська дорога, 86,
65080, pci.odessa@gmail.com
Секретарі конференції:
Семенішин Микола Миколайович
+38068 285 18 82
Фадєєв Євген Миколайович
+38063 372 80 79

Наукової

молодіжної

конференції «Проблеми та досягнен-

академік НАН України
Андронаті Сергій Андрійович

XX

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ
НАУК УКРАЇНИ
Фізико‐хімічний інститут
ім. О.В. Богатського НАН України
ТДВ "Інтерхім"
Південний науковий центр
НАН України і МОН України

ня сучасної хімії», яка відбудеться 27-

XX Наукова молодіжна
конференція
«Проблеми та досягнення
сучасної хімії»
Присвячена 100-річчю
Національної академії
наук України

традиційно у вигляді огляду-конкурсу

27-28 вересня 2018 р.
м. Одеса

28 вересня 2018 р. в м. Одеса.
До роботи конференції запрошуються молоді науковці, студенти та
фахівці-хіміки віком до 35 років.
Конференція

проходить

робіт молодих вчених. Кращі роботи
будуть

відзначені

грамотами

та

грошовими винагородами.
Робота

конференції

буде

проводитися у двох секціях:
1.Секція

органічної

хімії,

біоорганічної хімії та біохімії;
2.Секція

неорганічної

аналітичної хімії та екології.

хімії,

Ключові дати:
до 1.08.2018 – Реєстрація та
завантаження тез доповідей на сайті
http://www.pci-conf.info
до 1.09.2018 – Сплата організаційного
внеску.
В програмі конференції пленарні
(30 хв), усні (10 хв) і стендові доповіді.
Формат стендової доповіді – А1,
орієнтація – книжкова.
Тези доповідей у форматі doc/docx
необхідно завантажити на офіційному
сайті конференції:
http://www.pci-conf.info
Максимально допустимий
співавторів доповідей – 35 років.

вік

Будь-які питання надсилайте на email оргкомітету або звертайся
безпосередньо
до
секретарів
конференції за вказаними телефонами
(будь-які чат-клієнти або звичайний
зв’язок).

Вимоги до оформлення
тез доповідей:
Назва доповіді, автор і співавтори –
шрифт Times New Roman, 14 пт, всі літери
прописні, вирівнювання по центру,
прізвище доповідача підкреслити.
Назва
і
адреса
організації,
електронна адреса доповідача – шрифт
Times New Roman, 12 пт, курсив,
вирівнювання по центру.
Основний текст – шрифт Times New
Roman, 12 пт, інтервал 1.5, вирівнювання
«по ширині», відступ першого рядка
абзацу 1.1 см; всі поля – 2.5 см.
Хімічні структури повинні бути
виконані в редакторі ISIS Draw (Chem
Draw) зі шрифтом Times New Roman.
Загальний обсяг тез не повинен
перевищувати один аркуш А4.
Оргкомітет проводить рецензування тез та залишає за собою право
відмовити у прийомі доповідей, які не
відповідають тематиці конференції та
правилам оформлення тез.

Шаблон тез можна завантажити
на офіційному сайті конференції
http://www.pci-conf.info
Організаційний внесок за очну
участь складає 200 грн і включає
участь
у
роботі
конференції,
проведення вечора зустрічі, кавабрейків та екскурсійної програми.
Організаційний внесок за заочну
участь складає 100 грн. Зверніть увагу
– організаційний внесок не включає
друк збірника тез. Якщо, при
реєстрації, Ви вкажете необхідність
отримання Вами збірника, то Вам
необхідно додатково сплатити 50 грн
на
сторінці
реєстрації
http://www.pci-conf.info/reyestraciya
Сплата організаційного внеску
проводиться на офіційному сайті
конференції http://www.pci-conf.info

