Інститут електронної фізики
Національна академія наук України

Міжнародна конференція
«Ужгородська школа з атомної фізики та квантової електроніки»
до 100-річчя від дня народження професора Івана Прохоровича Запісочного
26-27 травня 2022 року
Шановні колеги!
Наша держава сьогодні переживає надзвичайно складний, болісний та важливий період власної
незалежності, права на свободу, права на життя в цивілізованому європейському суспільстві,
період повномасштабної війни. І саме сьогодні, як ніколи, важливим є продовження роботи на
шляху до підготовки конкурентоспроможних, високоосвічених учених України, а також
підтримка пам’яті тих учених, які прославили Україну на весь світ та започаткували цілі напрями
наукового дослідження. Саме тому, Інститут електронної фізики проводить Міжнародну
наукову онлайн конференцію, присвячену 100-річчю від дня народження професора Івана
Прохоровича Запісочного.
Наукові напрями конференції:
фізика електронних і атомних зіткнень;
багатофотонна іонізація атомів металів;
процеси взаємодії електронних, іонних та лазерних пучків з поверхнею твердих тіл;
елементарні процеси у лазерах і низькотемпературній плазмі;
спектроскопія атомів, молекул, резонансні явища;
фізична електроніка;
теоретична фізика.
Регламент роботи конференції:
Робочі мови конференції – українська, англійська.
Форма участі – усна онлайн доповідь на платформі Zoom.
Публікація – матеріали конференції буде видано в електронному збірнику, який буде
опубліковано на офіційному сайті конференції та розіслано всім учасникам.
Участь у конференції – для включення до Програми конференції, необхідно надіслати
Заявку на участь до 29 квітня 2022 року та тези доповіді до 5 травня 2022 року на
електронну адресу:
zap100years@gmail.com або z9168437@gmail.com. Форма заявки
приведена нижче, шаблон оформлення публікації додається окремим файлом або доступний
для завантаження на сайті конференції.
Участь та публікація матеріалів конференції є безкоштовною.
Заявка на участь у конференції
Прізвище, ім’я, по батькові
Організація (установа)
Посада
E-mail:
Назва доповіді
Більше інформації на сайті конференції:
http://www.iep.org.ua/content/conferenc/zap100years/index.html

Організаційний комітет конференції:
Голова
оргкомітету
Заступник
голови
оргкомітету
Секретар
оргкомітету
Члени
оргкомітету

д.ф.-м.н. Завілопуло А.М.

к.ф.-м.н. Роман В.І.

Булгакова А.І.
к.ф.-м.н. Бандурин Ю.А.
к.ф.-м.н. Гомонай О.І.
к.ф.-м.н. Світличний Є.А.
Васильєв О.В.

Програмний комітет конференції:
Голова
програмного
комітету
Секретар
програмного
комітету
Члени
програмного
комітету

чл.-кор. НАН України
д.ф.-м.н. Гомонай Г.М.
к.ф.-м.н. Попик Т.Ю.
д.ф.-м.н. Маслюк В.Т.
д.ф.-м.н. Ремета Є.Ю.
д.ф.-м.н. Боровик О.О.
д.ф.-м.н. Шафраньош І.І.
д.ф.-м.н. Лазур В.Ю.

P.S. Ми будемо вдячні, якщо Ви доведете цю інформацію до своїх колег та всіх,
кого вона може зацікавити.

