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Наукові напрями конференції 
1. Фізика електронних і атомних зіткнень. 
2. Елементарні процеси у лазерах і низькотемпературній плазмі. 
3. Спектроскопія атомів, молекул (у т. ч. біомолекул), кристалів і невпорядкованих систем. 
4. Нанотехнології і наноструктури. 
5. Технологія одержання, властивості та застосування матеріалів функціональної електроніки. 
6. Ядерна фізика, радіаційна фізика і ядерна безпека, радіоекологія. 
7. Теоретична фізика. 

Регламент роботи конференції 
Робочі мови конференції – українська, англійська. 
Форми участі – усна онлайн доповідь з презентацією на платформі Zoom (до 15 хвилин). Мова доповіді 
та матеріалів презентації має бути тією самою, що й мова поданих автором тез доповіді. 
Вік учасників – до 40 років. 

Оформлення тез доповідей 
Тези доповідей обсягом 1–2 стор. формату А4 готуються за допомогою текстового редактора Word 
відповідно до шаблону (http://www.iep.org.ua/content/conferenc/iep_2021/files/Abstr_IEP2021_ukr.doc). 
Тези разом із заявкою (див. Перше інформаційне повідомлення) необхідно надіслати до 5 квітня 2021 р. 
на електронну адресу iep2021.ugh@gmail.com у вигляді приєднаного файла. Ім’я файла має відповідати 
прізвищу доповідача латинськими літерами (Surname.doc або Surname.docx).  

Публікації 
Тези доповідей (тільки тих, які будуть проголошені на конференції) будуть опубліковані на сайті та у 
збірнику «Матеріали міжнародної конференції молодих учених та аспірантів ІЕФ-2021». Автори 
рекомендованих оргкомітетом доповідей будуть мати змогу надіслати розширені рукописи за 
матеріалами їх доповідей до "Журналу фізичних досліджень" ("Journal of Physical Studies"), який  у 
Переліку наукових фахових видань України віднесено до категорії А та який індексується у 
наукометричних базах Scopus, EBSCO, Web of Science. Всі статті будуть проходити стандартну 
процедуру рецензування згідно з вимогами, наведеними на сайті журналу  
https://physics.lnu.edu.ua/jps/index_ua.html 

Фінансові умови 
Організаційний внесок за участь у конференції та друк збірника, незалежно від кількості опублікованих 
тез учасника, становить 250 гривень. Організаційні внески необхідно перераховувати (тільки після 
затвердження прийому тез доповіді) на картку "Приватбанку": 5168 7554 2365 2821 (Роман Вікторія 
Іванівна). Призначення платежу: за доповідь (ПІБ доповідача) на ІЕФ-2021. Відправка друкованого 
збірника здійснюється "Новою поштою" за рахунок отримувача.  

http://www.iep.org.ua/content/conferenc/iep_2021/files/Abstr_IEP2021_ukr.doc
mailto:iep2021.ugh@gmail.com
../WORK%20IEP/Users/Intel/Downloads/Journal%20of%20Physical%20Studies
https://physics.lnu.edu.ua/jps/index_ua.html


Важливі дати 

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

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

Прийом презентацій виступу з доповіддю та організаційних внесків – до 1 травня 2021 р. 

Розсилка друкованого збірника тез доповідей – до 21 травня 2021 р. 

Розсилка сертифікатів про участь та нагородження учасників – до 31 травня 2021 р. 
 

Ми будемо раді бачити Вас серед учасників конференції  
 

Організаційний комітет конференції: Програмний комітет конференції: 

Голова 

оргкомітету  
 

к.ф.-м.н. В.І. Роман  

Голова 

програмного 

комітету  

 

д.ф.-м.н. Г.М. Гомонай  

Заступник 

голови 

оргкомітету  

 

к.ф.-м.н. О.М. Поп  

Заступник 

голови 

програмного 

комітету  

 

д.ф.-м.н. А.М. Завілопуло 

Секретар 

оргкомітету  
 

Є.В. Олейніков  

Секретар 

програмного 

комітету  

 

О.В. Васильєв  

Члени 

оргкомітету 

к.ф.-м.н. О.І. Гомонай  

к.ф.-м.н. О.О. Парлаг 

к.ф.-м.н. Т.Ю. Попик  

к.т.н. Н.І. Сватюк  

А.М. Милимко 

А.І. Булгакова  

І.Ю. Мошкола 

І.І. Вийконь 
 

Члени  

програмного 

комітету  

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

д.ф.-м.н. О.В. Гомоннай (Україна) 

д.ф.-м.н. В.Т. Маслюк (Україна)  

д.ф.-м.н. Є.Ю. Ремета (Україна)  

д.ф.-м.н. Ю.М. Ажнюк (Україна)  

проф. І. Фабрикант (США) 

др. В. Юнаускас (Литва) 

др. В. Фейєр (Італія) 

др. А. Немет (Угорщина) 

др. О. Плекан  (Італія) 

 
Голова оргкомітету  

Вікторія Роман 
Інститут електронної фізики НАН України  

вул. Університетська, 21, Ужгород, 88017 
тел.  +38 (0312) 64 35 24, моб.  +38 (066) 065 21 99 

E-mail: iep2021.ugh@gmail.com 

Слідкуйте за оновленнями на сайті: http://www.iep.org.ua/content/conferenc/iep_2021/index.html 
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