Для участі в сесії Ради та бронювання проживання необхідно:




до 01 травня 2012 року вислати тези доповіді секретарю
програмного
комітету
Наталі
Кобилінській
(kobilinskaya@univ.kiev.ua)
сплатити орг. внесок (або його частину у розмірі 100 грн.)
поштовим переказом на адресу: 01601 Київ, Володимирська
64, КНУ імені Т. Шевченка, хімічний факультет, Гонта
Наталія Анатоліївна (050-590-71-63, n-gonta@rambler.ru)

Правила оформлення тез

НАЦІОНАЛЬНА
АКАДЕМІЯ НАУК
УКРАЇНИ
ВІДДІЛЕННЯ ХІМІЇ

С Е С І Я НА У К ОВ ОЇ Р А Д И
З « А НА Л І Т ИЧ НОЇ Х І М І Ї » - 2 0 1 2

Об’єм - до 1 стор., поля - 2 см., 12 шрифт «Times New Roman»,
через один інтервал.
назва СТРОЧНІ, по центру
автори (Прізвище Ініціали) Жирним по центру, доповідач
підкреслений )
Тези приймаються тільки в електронному виді (у форматі MS
WORD або ПДФ) до 1 Травня 2012 р.
на адресу: kobilinskaya@univ.kiev.ua

3 – 10 червня 2012 року
Гурзуф, АР Крим

Друге інформаційне повідомлення

До участі в сесії Ради запрошуються науковці, аспіранти і
студенти наукових та науково-освітніх закладів, підприємства та
організації України, які пропонують товари та послуги для
аналітичних лабораторій.

ОРГКОМІТЕТ СЕСІЇ:

Наукова програма роботи сесії передбачає:

Проф. В.М. Зайцев – голова
Проф. В.П. Георгієвський – зам. голови
Доц. О.Ю. Тананайко – уч. секретар Ради
к.х.н. Н.А. Гонта - секретар



ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ:






Оглядові доповіді з актуальних проблем аналітичної хімії та
аналітичного контролю;
Апробацію матеріалів дисертаційних робіт;
Наукові доповіді
Доповіді дискусійного типу (круглий стіл)
Стендові доповіді

Мовами сесії Ради є англійська, українська та російська.
Публікація:
Матеріали сесії планується опублікувати у вигляді збірки тез і
розповсюджено серед учасників під час реєстрації. Планується
публікація статей по матеріалам досліджень. Представлених на
сесії Ради, в журналі «Методи та об’єкти хімічного аналізу».
Організаційний комітет залишає за собою право відбору поданих
статей.
Місце проведення сесії Ради:
Україна, АР Крим, с. Гурзуф, вул. Чехова, 1(адміністративний
корпус).
Проживання учасників та робота сесії Наукової Ради будуть
організовані у санаторному комплексі «Будинок творчості ім.
художника К.А. Коровіна» (другий корпус).

Проф. В.П. Антонович – голова
к.х.н. Н.Г. Кобилінська – секретар
ЛОКАЛЬНИЙ ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ:
Проф. В. Ф. Шульгін - голова
к.х.н. О.І. Федорчук - секретар
Контакти:
Україна, 01033, Київ, вул. Володимирска, 64, Київський
національний університет імені Тараса Шевченка, хімічний
факультет, кафедра аналітичної хімії.
Тел. +38 044 239 33 44, +38 044 239 32 66,
E-mail: kobilinskaya@univ.kiev.ua
Вартість участі у сесії Ради:
Організаційний внесок становить 200 грн. (реєстраційний внесок і
матеріали сесії Ради). Для аспірантів реєстраційний внесок
становить - 150 грн, публікація тез без участі в роботі сесії –
100 грн.).

Детальну інформацію про підготовку та роботу сесії можна
знайти
на
сайті:
http://www.achem.univ.kiev.ua/nanu/2012/info1.htm

