
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 
 

Контактна адреса 
Оргкомітет МКФТТПН-XV, 
вул. Шевченка, 57, Івано-Франківськ,  
76018, Україна, E-mail: icpttfn@pu.if.ua  
Контактні телефони: 
Межиловська Любов Йосипівна (інформація про 
поселення): +380979606795; 
Прокопів Володимир Васильович (загальна 
інформація): +380506890836; 
Никируй Любомир Іванович (загальна 
інформація): +380956991785; 
Дзумедзей Роман Олексійович (загальна 
інформація, програма конференції): 
+380961342498; 
http://www.pu.if.ua/inst/phys_che/start/conference_15/i
ndex.htm  

Друге інформаційне повідомлення  
МКФТТПН-ХIV 

 
 

 
 
 

Будемо раді зустрічі з Вами на Прикарпатті! 
 
 
З великою повагою, 
Голова Оргкомітету         Дмитро Фреїк 
 
Вчений секретар     Любов Межиловська 

Загальна інформація 

Програма конференції включає доповіді: 
пленарні (20 хв), секційні (10 хв), стендові; 
огляд стендових доповідей, дискусії. 
Ілюстрації до усних доповідей потрібно 
підготувати в електронному вигляді у 
редакторі Power Point. 

Стендову доповідь необхідно оформити на 
аркушах формату А1. Другий примірник 
доповіді на листах формату А4 здати в 
Оргкомітет під час реєстрації. 

Кращі виголошені на конференції 
доповіді, оформлені у вигляді статей, будуть 
рекомендовані Оргкомітетом для 
опублікування у науковому журналі “Фізика і 
хімія твердого тіла” (ISSN 1729-4428): 
http://www.pu.if.ua/inst/phys_che/start/pci/index.
htm 

Секційні та пленарні засідання 
відбуватимуться у спеціалізованих конференц-
залах «Резиденція СИНЬОГОРА». 

 

Проживання 
Вартість проживання для однієї особи за 

добу, включно із 3-х разовим харчуванням, 
становить від 250 грн (за умови бронювання 
через Оргкомітет). 

Просимо повідомити про деталі прибуття 
та бронювання до 25 квітня 2015 року. 

 

Культурна програма 

Передбачає: екскурсії (с. Манява Скит та 
водопад), сходження на одну із вершин Карпат 
(необхідно мати з собою одяг та взуття, 
розраховані на гірські стежки та погодні 
умови), товариську вечерю, концерти художніх 
колективів. 

mailto:icpttfn@pu.if.ua
http://www.pu.if.ua/inst/phys_che/start/conference_15/i
http://www.pu.if.ua/inst/phys_che/start/pci/index


Публікаційний внесок 
Для опублікування тез Ваших доповідей 

необхідно на вказаний нижче рахунок до 20 квітня 
2015 року оплатити внесок за публікацію тез 
однієї доповіді на суму 200 грн; копію квитанції 
про оплату надіслати електронною поштою за 
адресою icpttfn@pu.if.ua. 

 

Організаційний внесок 
для учасників із України – 400 грн. 
для учасників із інших країн – 150 у.о. 

При оплаті оргвнесків і проживання 
юридичними особами, учаснику конференції 
для отримання рахунку-фактури необхідно 
подати в Оргкомітет інформацію про 
організацію-платника (назва організації, 
адреса, назва платежу, сума переказу). 

Рахунок для оплати 
Отримувач платежу: ГО «Інститут 
інноваційних досліджень», 
оплата у гривнях  
р/р 26001060830629 в Івано-Франківській філії 
Приватбанку, МФО 336677, 
ідентифікаційний код ОКПО 37638397 
призначення платежу – за участь у 
конференції. 

Відрядження можна виписувати на: 
1. ДВНЗ «Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника».  
2. Фізико-хімічний інститут ДВНЗ 

«Прикарпатський національний 
університет імені Василя Стефаника».  

Конференція буде проводитися у 

чарівному куточку Карпат 

“Резиденція СИНЬОГОРА” 

 

 

 
Проїзд 

Деталі проїзду з міста Івано-Франківськ 
до місця проведення конференції будуть 
вказані на сайті МКФТТПН-XV: 
http://www.pu.if.ua/inst/phys_che/start/conference
_15/index.htm 

Рекомендуємо заздалегідь придбати 
квитки на зворотній проїзд. 

ДРУГЕ ІНФОРМАЦІЙНЕ 
ПОВІДОМЛЕННЯ 

 
XV Міжнародна 

конференція з фізики 
і технології тонких 
плівок і наносистем 

 

 
МКФТТПН-XV 

 
 
 
 
 
 

11-16 травня, 2015 р. 
 

Івано-Франківськ 
Україна 
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