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Наукова рада ЦКПФД НАН України «Фундаментальні проблеми створення
нових речовин і матеріалів хімічного виробництва» та робоча група при Науковій
раді програми повідомляють, що 12 грудня 2013 р. відбудеться звітна наукова
сесія за проектами зазначеної програми.
На сесії будуть розглянуті результати виконання проектів програми у
2013 р., а також загальний стан та перспективи розвитку досліджень, спрямованих
на створення нових речовин і матеріалів хімічного виробництва в Україні.
За рішенням Наукової ради програми на звітній науковій сесії керівники
(відповідальні виконавці) усіх проектів повинні представити звіти з виконання
запланованих на 2013 р. наукових досліджень у вигляді доповідей. На сесії
планується заслухати 15-20 усних доповідей.
Для підготовки проведення сесії науковим керівникам проектів програми
надіслати електронною поштою:
 до 10.11.2013 до робочої групи програми тези доповіді для збірника тез
обсягом до 2-х сторінок в електронному вигляді (шаблон додається) на
адресу shchuk@inphyschem-nas.kiev.ua. Робоча група звертає увагу на те,
що тези доповіді не редагуються і будуть надруковані в збірнику у
поданому вигляді.
 до 05.11.2013 вченому секретарю програми к.х.н. Р.Б. Рудому (адреса
електронної пошти: rrudyj@nas.gov.ua) та до робочої групи програми
(адреса електронної пошти: shchuk@inphyschem-nas.kiev.ua) анотований
звіт з виконання проекту в 2012-2013 рр. обсягом 2 стор.
 до 05.11.2013 подати вченому секретарю програми к.х.н. Р.Б. Рудому
паперову копію підписаного керівником проекту анотованого звіту з
виконання проекту в 2013 р. обсягом 1 стор. разом з його електронною
копією. Електронну копію звіту до 05.11.2013 надіслати також до
робочої групи програми.
Сесія проходитиме в Інституті фізичної хімії ім. Л.В.Писаржевського НАН
України за адресою: м. Київ, просп. Науки 31, конференц-зал.
Початок засідання о 10 годині.
Наукова рада програми
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Матеріали для публікації у збірці тез доповідей обсягом до 2 сторінок формату А4
друкуються через одинарний інтервал, включаючи рисунки і таблиці. Поля - 20
мм, Шрифт - Times New Roman, 14 рt, абзацний відступ першого рядка - 1,25 см.
Редактори формул - MS Equation, ISISDraw, ChemDraw. Рисунки, схеми, формули
та таблиці не повинні виходити за поля.
Таблиця. Заголовок таблиці повинен мати вирівнювання тексту – по центру без
відступу першого рядка

Рисунок повинен розміщуватися по тексту, супроводжуватися підписом, який слід
розташовувати відразу ж після рисунка, вирівнювання – по центру, без відступу
першого рядка
Посилання на літературу наводяться по тексту в квадратних дужках [1].
Список цитованої літератури наводиться через один пустий рядок після
основного тексту тез. Шрифт – Times New Roman, 10 рt.
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