
МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ 

Засідання конференції відбудуться в одному із 
чарівних містечок українських Карпат на щедрій 
Прикарпатській землі с. Гута (Івано-Франківська 
обл.): 

 

 

АДРЕСА ДЛЯ ЛИСТУВАННЯ 

Оргкомітет МКФТТПН-XV 
Фізико-хімічний інститут  
ДВНЗ «Прикарпатський національний 
університет імені Василя Стефаника»  
вул. Шевченка, 57, Івано-Франківськ, 
76018, Україна  
Тел.: +38(0342)596082,  
факс: +38(03422)31574 
E-mail:icpttfn@pu.if.ua 
http://www.pu.if.ua/inst/phys_che/start/conference_
15/index.htm 

ДОПОВІДІ 

В роботі конференції будуть заслухані 
запрошені, пленарні та усні секційні доповіді. 
Відбудеться представлення та огляд стендових 
доповідей. 

ВИСТАВКИ 

В ході роботи конференції відбудеться 
виставка лабораторного обладнання українських 
та закордонних виробників, а також демонстрація 
готових взірців електроніки, до структур яких 
входять тонкоплівкові елементи. 

КОНКУРС 

Відбудеться відзначення спеціальними 
нагородами кращих доповідей молодих 
науковців. Для участі у даній номінації потрібно 
під час електронної реєстрації здійснити 
відповідну заявку. 

СПОНСОРИ 

Для фінансової підтримки конференції 
запрошуються спонсори як з України, так і з 
інших держав. Спонсори будуть (за бажанням – з 
їх товарним знаком чи логотипом) вказані в 
інформаційних матеріалах конференції. 

Бажаючих надати спонсорську допомогу 
просимо звертатись до організаційного комітету 
конференції. 
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ОРГАНІЗАТОРИ 

 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ 
УКРАЇНИ  

• Державний фонд фундаментальних 
досліджень 

• ДВНЗ «Прикарпатський національний 
університет імені Василя Стефаника»  
- Фізико-хімічний інститут; 
- Науково-освітній центр «Наноматеріали 

в пристроях генерування та накопичення 
енергії»   
 

 АКАДЕМІЯ НАУК ВИЩОЇ ШКОЛИ 
УКРАЇНИ  

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК 
УКРАЇНИ 

• Інститут фізики напівпровідників імені 
В.Є. Лашкарьова 

• Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка 
• Інститут металофізики імені Г.В. Курдюмова  
• Інститут загальної і неорганічної хімії імені 

В.І. Вернадського  

• Університет Газі (Туреччина) 
 

• Українське фізичне товариство 
 

ВАЖЛИВІ ДАТИ 

10.03.2015 – кінцевий термін подання тез 
доповідей 

10.03.2015 – II інформаційне повідомлення 
10.04.2015 – кінцевий термін оплати 

публікаційного внеску  
11.05.2015 – оплата організаційного внеску 
11.05.2015 – реєстрація учасників, 

відкриття конференції 
11-16.05.2015 – конференція 

 

РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ ТА ПОДАННЯ ТЕЗ 
Реєстрація учасників та подання тез 

доповідей здійснюється лише у режимі он-
лайн на сайті конференції: 
http://www.pu.if.ua/inst/phys_che/start/conference_15/
index.htm 

При реєстрації кожен учасник отримає 
унікальний логін і пароль для входу у систему 
та для завантаження тез доповідей. Можливість 
для завантаження тез буде відкритою у будь-
який час до кінцевої дати – 10 березня 
2015 року (до 2400 год за київським часом).  

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК: 
Для учасників із України…………...….400 грн. 
для учасників із інших країн………......150 у.о. 
Публікація тез 1 доповіді ……………..200 грн.  

Реквізити для переведення оргвнеску будуть 
вказані у другому інформаційному 
повідомленні та розміщені на сайті конференції 
після 1 березня 2015 року. 

МОВИ  КОНФЕРЕНЦІЇ 
Англійська, українська. 

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ 
1. Технологія тонких плівок (метали, 

напівпровідники, діелектрики, провідні 
полімери) і методи їх дослідження. 

2. Нанотехнології, наноматеріали і квантово-
розмірні структури. 

3. Фізико-хімічні властивості тонких плівок. 
4. Тонкоплівкові елементи електронних 

пристроїв, наноелектроніка. 
5. Функціональні кристалічні матеріали: ріст, 

фізичні властивості, використання. 
6. Тонкоплівкові технології для 

енергозаощадження. 
7. Інноваційні методики із викладання 

навчальних дисциплін. 

ПІДГОТОВКА ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ 
Матеріали конференції будуть опубліковані 

до початку її роботи. Тези доповідей повинні 
бути написані англійською мовою і не 
перевищувати однієї сторінки (двох сторінок 
для запрошених доповідей) включно із 
рисунками, таблицями, фотографіями, 
переліком літератури. Текст тез доповіді 
набирати шрифтом Times New Roman на 
аркуші формату А4 з полями: верхнє, нижнє, 
праве та ліве – 2,5 см. Назва доповіді – 
напівжирним шрифтом 16 pt; прізвища авторів 
– нежирним 14 pt; інформація, яка стосується 
місця роботи авторів (назва організації, місто, 
країна) – курсивом 12 pt; текст – 14 pt, 
одинарним інтервалом. Серед авторів 
підкреслити доповідача. 

При використанні таблиць, підпис ставиться 
зверху над таблицею із вирівнюванням по 
правому краю, курсивом. Формули набирати у 
редакторі формул, вбудованому в MS Word 
2007 та вище або Mathtype. Всі підписи 
всередині рисунків, а також формули набирати 
шрифтом 14 pt. 

Зразок оформлення тез розміщений на сайті 
конференції. Від одного автора приймається не 
більше двох тез.  

Тези подаються у електронному вигляді 
(формат .doc, .docx або .rtf). 

ПУБЛІКАЦІЯ МАТЕРІАЛІВ 
Кращі доповіді конференції будуть 

рекомендовані до друку у науковому журналі 
"Фізика і хімія твердого тіла" (ISSN 1729-4428), 
який є фаховим виданням із фізико-
математичних, хімічних та технічних наук 
(журнал індексується у Index Copernicus, 
Ulrich's Periodicals Directory, Directory of 
Research Journal Indexing, Scopus (у процесі 
обробки), DOAJ (у процесі обробки)). 

http://www.pu.if.ua/inst/phys_che/start/conference_15/

