
 

Конференція  

50 років академічної науки на Закарпатті (ІЕФ-2020*) 

24-25 травня 2021 року 
 

 
*  Цю конференцію планували провести у 2020 році, але у зв’язку з COVID-19 вона не відбулася 
 

Регламент роботи конференції: 
 

Напрями конференції – ядерна фізика та фізика елементарних частинок, фізика високих енергій. 

Форма участі – усна онлайн доповідь з презентацією на платформі Zoom (до 20 хвилин). 
Робочі мови конференції – українська, англійська.  

 

Оформлення тез доповідей 
 

Тези доповідей обсягом до 5 стор. формату А4, готуються за допомогою текстового редактора Word 

відповідно до шаблону, (http://www.iep.org.ua/content/conferenc/50years/files/publication.pdf). Тези 

необхідно надіслати до 5 квітня 2021 р. на електронну пошту anz374063@gmail.com, ім’я файлу 

повинно відповідати прізвищу доповідача латинськими літерами (Family.doc або Family.docx).  

 

Публікація матеріалів конференції 
 

Тези доповідей будуть опубліковані у збірнику Матеріали конференції «50 років академічної науки 

на Закарпатті (ІЕФ-2020)». За рекомендацією Оргкомітету автори доповіді, яка проголошена на 

конференції, будуть мати можливість направити статтю для опублікування до редакції журналів 

«Ядерна фізика та енергетика» Nuclear Physics and Atomic Energy (http://jnpae.kinr.kiev.ua/) чи 

«Журнал фізичних досліджень» Journal of Physical Studies (https://physics.lnu.edu.ua/jps/), які 

індексуються в міжнародній наукометричній базі Scopus. 

 

 

 

Інститут електронної фізики 

Національна академія наук 

України 
 

Друге інформаційне 

повідомлення 

  

mailto:anz374063@gmail.com
file:///E:/Users/Intel/Downloads/Journal%20of%20Physical%20Studies
https://physics.lnu.edu.ua/jps/


Важливі дати 
 

Прийом електронних версій тез доповідей – до 5 квітня 2021 р. 

Відповідь оргкомітету і запрошення учасників – до 10 квітня 2021 р. 
 

Ми будемо раді бачити Вас серед учасників конференції ! 
 

 

Організаційний комітет конференції: Програмний комітет конференції: 
Голова 

оргкомітету  

 

  Завілопуло А.М. 
Голова 

програмного 

комітету  

 

 Гомонай Г.М. – д.ф.-м.н 

Заступник 

голови 

оргкомітету  

 

 Маслюк В.Т. 
Секретар 

програмного 

комітету  

 

   Попик Т.Ю. – к.ф.-м.н. 

 

Секретар 

оргкомітету  

 

 Поп О.М.  Члени  

програмного 

комітету  

Завілопуло А.М. – д.ф.-м.н 

Маслюк В.Т. – д.ф.-м.н. 

Ремета Є.Ю. д.ф.-м.н.  

Торич З.З. –  к.ф.-м.н. 

Симулик В.М. – д.ф.-м.н.  

 

 

Члени 

оргкомітету 
Ремета Є.Ю. 

Симулик В.М. 

Лендєл О.І. 

Бандурина Л.О. 

Торич З.З. 

Сватюк Н.І. 

 

 
 

Інститут електронної фізики НАН України  

вул. Університетська, 21, Ужгород, 88017.  

Телефони: (0312) 64-35-24, моб. 0635983402 

E-mail: anz374063@gmail.com 

   Офіційний сайт:  http://www.iep.org.ua/content/conferenc/50years/index.html 
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