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МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ ТА АСПІРАНТІВ 

“ІЕФ-2019” 

21-24 травня 2019 року 
 

Шановні молоді науковці, аспіранти, магістри! 

Інститут електронної фізики Національної академії наук України проводить  

традиційну конференцію молодих вчених та аспірантів “ІЕФ-2019”  

 

Наукові напрямки конференції: 
1. фізика електронних і атомних зіткнень; 

2. елементарні процеси та фізика явищ у лазерах і низькотемпературній плазмі; 
3. спектроскопія атомів, молекул, кристалів і невпорядкованих систем; 

4. технологія одержання, властивості та застосування матеріалів функціональної електроніки; 

5. ядерна фізика, взаємодія заряджених частинок з речовиною, ядерно-фізичні технології, дозиметрія; 

6. теоретична фізика; 
7. автоматизація фізичних досліджень; 

8. нанотехнології, наноструктури. 
 

Форма доповіді – усна. Для її представлення відводитиметься 15 хв. і надаватиметься ноутбук з мультимедійним 

проектором. Запрошені доповіді – 25 хв. 

Робочі мови конференції – українська, російська, англійська.  

Вік учасників – до 40 років. 

Оформлення тез доповідей 
Тези доповідей, обсягом 2 стор. формату А4, готуються за допомогою текстового редактору Microsoft Word 
відповідно до шаблону Abstr_IEP2019-ukr.doc, який додається до даного повідомлення у вигляді приєднаного 

файлу. Тези необхідно надіслати до 10 квітня 2019 р. електронною поштою на адресу iep2019.uz@gmail.com у 

вигляді приєднаного файлу. Ім’я файлу повинно відповідати прізвищу першого автора латинськими літерами 

(Family.doc або Family.rtf). Для більш кваліфікованої та об’єктивної рецензії просимо Вас вказати у листі 
науковий напрямок, за яким буде представлена доповідь.  
 

Фінансові умови та проживання 
Оргвнесок (без оплати проживання) для учасників становить 250 гривень.  

Оргвнески необхідно перераховувати на картку "Приватбанку", номер картки: 5168 7554 2365 2821 (Роман В.І.) 

Призначення платежу: за доповідь (ПІБ першого автора) на ІЕФ-2019.  
Номер телефону для довідок щодо переказу коштів: (+38) 050-950-88-35  

Інформація для бронювання найближчих готелів: https://hotels24.ua/uk/Uzhhorod/ 
 

Публікація матеріалів конференції 
Тези доповідей будуть опубліковані у збірнику «Матеріали конференції ІЕФ-2019». За рішенням Програмного 

комітету найкращі доповіді, представлені на конференції, будуть рекомендовані для публікації у вигляді статті до 
журналу “Науковий вісник Ужгородського університету. Серія фізика”. Вимоги до оформлення статей викладені 

на сайті  журналу http://fizyka-visnyk.uzhnu.edu.ua/about/submissions#authorGuidelines. 

Адреса редакції журналу:  visnykuzhnufizyka@gmail.com. 
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Важливі дати 

Прийом електронних версій тез доповідей – до 10 квітня 2019 р. 

Відповідь оргкомітету і запрошення учасників – до 20 квітня 2019 р. 

Прийом електронних версій матеріалів для публікації статей – до 30 червня 2019 р. 

 

Ми будемо раді бачити Вас серед учасників конференції 
 

Організаційний комітет конференції: Програмний комітет конференції: 

Голова 

оргкомітету  
 

Роман В.І. – к.ф.-м.н.  

Голова 

програмного 

комітету  

 

Академік НАН України 

Шпеник О.Б. 

Заступник 

голови 

оргкомітету  

 

Генерал А.А. – к.ф.-м.н.  

Секретар 

програмного 

комітету  

 

асп. Булгакова А.І. 

Секретар 

оргкомітету  

 

Поп О.М. – пров. інж. 

Члени  

програмного 

комітету  

Гомонай Г.М. – д.ф.-м.н. (Україна) 

Гомоннай О.В. – д.ф.-м.н. (Україна) 

Завілопуло А.М. – д.ф.-м.н., проф. (Україна) 

Зубек М. – проф. (Польща) 

Маслюк В.Т. – д.ф.-м.н., проф. (Україна 

Ремета Є.Ю. – д.ф.-м.н. (Україна) 

Снігурський О.В. – д.ф.-м.н. (Україна) 

Попик Т.Ю. –  к.ф.-м.н.. (Україна) 
Торич З.З. –  к.ф.-м.н.. (Україна) 

Фабрикант І.Й. –проф. (США) 

 

 

 

Члени 

оргкомітету 

Роман І.Ю. – к.х.н. 

Лопушанський В.В. – к.ф.-м.н. 

Проц Л.А. – к.т.н. 

Світличний Є.А. – пров. інж. 

Тимчик Р.В. – пров. інж. 
Папп О.В. – пров. інж. 

Ортіков Р.О. – інж. 

Пилипчинець І.В. – інж. 
 

Програма конференції “ІЕФ-2019” 

20 травня – реєстрація учасників 

21-23 травня – проведення пленарних засідань 

24 травня – закриття конференції, екскурсія по Закарпаттю 
 

 
 

Голова оргкомітету  

Роман Вікторія Іванівна 
Інститут електронної фізики НАН України  

вул. Університетська, 21, Ужгород, 88017.  

тел.(0312) 64-35-24, моб. (050) 950 88 35 
E-mail: iep2019.uz@gmail.com 

Офіційний сайт: http://www.iep.org.ua/content/conferenc/iep_2019/index.html 
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