
ЩОРІЧНА  НАУКОВА  КОНФЕРЕНЦІЯ  ІЯД 

23-26 січня 2007 р. 
 

Оголошення 
 З метою підбиття підсумків наукової діяльності інституту за рік в ІЯД проводяться 
Щорічні наукові конференції.  Чергова конференція відбудеться 23-26 січня 2007 р.  На 
конференції будуть представлені основні напрямки роботи інституту, а саме: 
1. Ядерна фізика.  
2. Атомна енергетика. 
3. Радіаційна фізика та радіаційне матеріалознавство. 
4. Фізика плазми. 
5. Радіоекологія та радіобіологія. 
 Можлива участь у конференції фахівців з інших наукових закладів. 

 Програмно-організаційний комітет конференції:  Я.І. Колесниченко - голова 
комітету, Ф.А. Данєвич - заступник голови комітету (експериментальна ядерна фізика), 
В.М. Павлович - заступник голови комітету (атомна енергетика), Ф.О. Іванюк (теоретична 
ядерна фізика), Г.С. Кириченко (фізика плазми),  Л.Б. Пінчук (радіоекологія та радіобіологія), 
В.Й. Сугаков (радіаційна фізика та радіаційне матеріалознавство, О.І. Давидовська (Рада 
молодих вчених), О.С. Бурдо, О.М. Пугач, О.В. Святун - секретарі комітету. 

 Передбачається проведення пленарних засідань з оглядовими доповідями (30 хв.), а 
також секційних паралельних засідань з оригінальними повідомленнями (10–15 хв.).  Крім 
того, частину наукових робіт буде представлено на стендовій секції. 

 За результатами проведення конференції журі визначить кращі доповіді.  Окремо 
будуть визначені кращі доповіді молодих науковців. 

 Тези доповідей в електронній та паперовій формах слід надати секретарям оргкомітету 
конференції до 12 січня 2007 р.  Тези робіт з ядерної фізики та атомної енергетики слід 
надсилати/подавати Пугачу Олександру Михайловичу (e-mail: apugach@kinr.kiev.ua, к. 311, 
корп. 101, тел. 525-39-18), з радіаційної фізики та радіаційного матеріалознавства й фізики 
плазми – Бурдо Олегу Семеновичу (e-mail: burdo@kinr.kiev.ua, к. 37, корп. 105, тел. 
525-47-86), з радіоекології та радіобіології – Святун Оксані Віталіївні (e-mail: 
svyatun@kinr.kiev.ua, к. 307, корп. 113, тел. 525-74-61 або 2-17). 

Вимоги до тез: 1 сторінка, підписана авторами на звороті, мова – українська, формат 
Microsoft Word, шрифт Times New Roman, поля 2,5 см з усіх боків, заголовок та розмір шрифту 
згідно із зразком, поданим нижче: 

Назва роботи (16 pt, bold)  

Д.О. Повідач1, А.В. Тор2 (14 pt, italic) 
1Інститут перший (12 pt) 
2Інститут другий (12 pt) 

 
Тези українською мовою (12 pt) 


