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обсяг –  до 2 сторінок (з анотаціями включно);  

формат А4;    

орієнтація – книжна;   поля – по 2,5 см;  

шрифт – Times New Roman, 10 пт;  

інтервал – одинарний;    абзац – 1,25 см;  
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формули – шрифт Times New Roman,  звичайний 
символ – 10, великий індекс – 7,  
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34] або [1; 2; 5 та ін.]. 
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(по центру жирними, прописними через інтервал після даних про 
автора) 

Текст …(через інтервал після назви з абзацу) 
Таблиця 1. 
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Анотація. ПІП. Назва. (текст українською мовою до 
5 рядків) 
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Аннотация. ФИО. Название. (текст на русском языке 

до 5 строк) 
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ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 
 

19‐20  квітня  2012  року  на  базі  фізико‐
математичного  факультету  СумДПУ  імені 
А.С. Макаренка  та  Інституту  прикладної 
фізики  НАНУ  відбудеться  І Міжрегіональна 
науково‐практична  конференція  молодих 
учених  «Сучасні  проблеми 
експериментальної  та  теоретичної 
фізики».  Серед  головних  завдань 
конференції – підтримка молодих учених у 
підвищенні  їх  професійної  кваліфікації  та 
наукового  рівня;  обмін  новими  ідеями  та 
досвідом;  апробація  нових  наукових 
результатів;  набуття  досвіду  публічного 
захисту основних результатів досліджень 
 

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ КОНФЕРЕНЦІЇ 
1. Квантова теорія поля, статистична 

фізика 
2. Ядерно‐фізичні методи дослідження 
3. Взаємодія іонів та електронів 

низьких енергій з речовиною 
4. Молекулярна радіаційна біофізика 
5. Комп’ютерне моделювання фізичних 

процесів 

Доповіді  учасників  будуть  включені  до 
електронного  збірника  матеріалів 
конференції.  Кращі  матеріали  будуть 
рекомендовані до друку у збірник наукових 
статей «Фізико‐математична освіта»  

 

Участь  у  конференції  можуть  брати 
молоді науковці віком до 35 років включно. 
 

Мови конференції: українська, російська. 
 

Організаційний внесок 5 грн 

 
 
Для  участі  у  конференції  необхідно  

до  17 квітня  2012  року  заповнити  реєстра‐
ційну  форму  на  веб‐сторінці  конференції 
http://iap.sumy.org/newconference  або 
надіслати на адресу lebedO@ukr.net наступні 
матеріали: 

 заявку на участь у конференції (назва 
файлу російською мовою 
заявка_ИвановИИ.doc або 
заявка_ИвановИИ.rtf); 

  матеріали доповіді з анотаціями та 
ключовими словами двома  мовами (назва 
файлу російською мовою 
тези_ИвановИИ.doc або 
тези_ИвановИИ.rtf); 

 
Місце проведення 

м. Суми, вул. Роменська, 87 
СумДПУ імені А.С. Макаренка 
Фізико‐математичний факультет, ауд. 276 
 
м. Суми, вул. Петропавлівська, 58 
Конференц‐зала ІПФ НАН України 
 

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ 
м. Суми, вул. Петропавлівська, 58 

Інститут прикладної фізики  
Національної академії наук України 

Тел.:  +38(0542) 22 27 94 
Факс: +38(0542) 22 37 60 
E‐mail:  lebedO@ukr.net 

Web‐page: http://iap.sumy.org 
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