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Оголошення 

 З метою підведення підсумків наукової діяльності інституту за рік в ІЯД проводяться 
Щорічні наукові конференції.  На черговій конференції, як і на попередніх конференціях, 
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.  

Формат конференції передбачає проведення пленарних, секційних та стендових засідань. 
Пленарна доповідь має бути оглядом актуальних питань фізики або містити новий яскравий 
оригінальний результат. Тривалість пленарної доповіді – 30 хв., секційної – 10-15 хв.  

Можлива участь у конференції фахівців з інших наукових закладів. 
Робочі мови конференції – українська і російська. Доповідачі будуть забезпечені 

мультимедійним проектором та віографом. 
Після конференції журі визначить кращі доповіді.  Окремо будуть визначені кращі 

доповіді молодих науковців. 

Програмно-організаційний комітет конференції:  Коломієць В.М. – голова  комітету, 
Павленко Ю.М. - заступник голови комітету, Дрозд  І.П.  (радіоекологія та радіобіологія), 
Колесниченко Я.І. (фізика плазми), Слісенко В.І.  (атомна енергетика), Сугаков В.Й. 
(радіаційна фізика та радіаційне матеріалознавство), Іванюк Ф.О.  (теоретична ядерна 
фізика),  Пугач В.М.  (експериментальна ядерна фізика), Дорошко Н.Л. (вчений секретар ІЯД) 
Ковалінська Т.В. (Рада молодих вчених);  Степаненко Ю.М., Бурдо О.С., Пугач О.М., 
Святун О.В. - секретарі комітету.  

Для участі у конференції слід надати тези доповідей (див. Додаток) в електронній та 
паперовій формах секретарям оргкомітету конференції не пізніше 13 січня 2012 р.  Тези робіт 
з ядерної фізики та атомної енергетики слід надсилати/подавати Пугачу Олександру 
Михайловичу (e-mail: apugach@kinr.kiev.ua, корп. 101, к. 311, тел. 525-39-18), з радіаційної 
фізики та радіаційного матеріалознавства і з фізики плазми – Бурдо Олегу Семеновичу 
(e-mail: burdo@kinr.kiev.ua, корп. 105, к. 37, тел. 525-47-86 або (097)-213-14-89), з 
радіоекології та радіобіології – Святун Оксані Віталіївні (e-mail: svyatun@kinr.kiev.ua, 
корп. 113, к. 307, тел. 525-74-61 або (066)-360-83-56). 

З іншими питаннями можете звертатись до Степаненка Юрія Миколайовича (e-mail: 
ystepanenko@kinr.kiev.ua, KINR2012@gmail.com, корп. 101, к.304, тел. 525-42-70 або 
(097)-642-85-54). 
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ДОДАТОК 

Вимоги щодо оформлення тез 
 
Один примірник тез обсягом до 1 стор.  (для співробітників інституту – з рекомендацією від 

завідувача відділу заслухати дану доповідь на пленарному, секційному засіданнях або як 
стендову доповідь), підписаний всіма авторами, разом з його електронною копією (Microsoft 
Word, шрифт Times New Roman розміром 12 пунктів, поля 2,5 см з усіх боків) подаються 
українською мовою або російською мовою з обов’язковим дублюванням назви, прізвища та 
ініціалів авторів українською (зразок додається). Назви тез слід друкувати прямим шрифтом 
розміром 16 пунктів без підкреслювання, прізвища авторів (ініціали пишуться перед 
прізвищем) – похилим шрифтом розміром 14 пунктів (прізвище доповідача підкреслити). 
У тексті тез спочатку пишеться назва, нижче - прізвища авторів. Електронну копію тез можна 
надсилати електронною поштою. 

На звороті друкованого примірника тез слід вказати назву установи, в якій працюють 
автори (у загальновживаному скороченні), секцію конференції, до якої відноситься робота, 
бажаний час для усної доповіді та прізвище доповідача. При поданні електронної копії тез 
електронною поштою цю інформацію слід вказати в тексті повідомлення. 

Текст тез повинен містити нові конкретні результати.  
 

ЗРАЗОК   
а) (тези українською мовою) 

Дослідження радіорезистентності нелінійних щурів 
А.В. Тор1,  Д.О. Повідач2 

1Установа-1 
2Установа-2 

[Далі йде текст тез українською мовою] 
 

б) (тези російською  мовою) 

Дослідження радіорезистентності нелінійних щурів 
А.В. Тор1,  Д.О. Повідач2 

1Установа-1 
2Установа-2 

 

Исследование радиорезистентности нелинейных крыс 
А.В. Тор1, Д.О. Повидач2 

1Организация-1 
2Организация-2 

[Дальше идет текст тезисов на русском языке] 
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