
 

Конференція  

50 років академічної науки на Закарпатті (ІЕФ-2020) 

26-27 травня 2020 року 
 

          

Регламент роботи конференції: 
 

Напрями конференції – ядерна фізика та фізика елементарних частинок. 

Місце проведення – м. Ужгород, вул. Університетська, 21, Інститут електронної фізики НАН України. 

Форма доповіді – усна. Для її представлення відводитиметься до 20 хв. і надаватиметься ноутбук з 

мультимедійним проектором.  

Робочі мови конференції – українська, англійська.  
 

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 15 квітня 2020 р. електронною поштою на адресу 

anz374063@gmail.com у вигляді приєднаного файлу. Ім’я файлу повинно відповідати прізвищу першого 
автора 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 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. 
 

Важливі дати 
Прийом електронних версій тез доповідей – до 15 квітня 2020 р. 

Відповідь оргкомітету і запрошення учасників – до 20 квітня 2020 р. 

Прийом електронних версій матеріалів для публікації статей – до 30 червня 2020 р. 

 

 

Інститут електронної фізики 

Національна академія наук 

України 
 

Друге інформаційне 

повідомлення 

  

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


Ми будемо раді бачити Вас серед учасників конференції 
 

 

Організаційний комітет конференції: Програмний комітет конференції: 
Голова 

оргкомітету  

 

Завілопуло А.М.  
Голова 

програмного 

комітету  

 

Академік НАН України 

Шпеник О.Б. 
Заступник 

голови 

оргкомітету  

 

Маслюк В.Т..  
Секретар 

програмного 

комітету  

 

к.ф.-м.н. Попик Т.Ю. 

 
Секретар 

оргкомітету  

 

Поп О.М.  
Члени  

програмного 

комітету  

Гомонай Г.М. – д.ф.-м.н. 

Завілопуло А.М. – д.ф.-м.н 

Маслюк В.Т. – д.ф.-м.н. 

Ремета Є.Ю. д.ф.-м.н.  
Мазур В.М. – д.ф.-м.н.  

Торич З.З. –  к.ф.-м.н. 

Бандурина Л.О. –  к.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. 0635 983402 

E-mail: anz374063@gmail.com 

Офіційний сайт: http://www.iep.org.ua 

 

http://www.iep.org.ua/

