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Ювілейна конференція 
«30 років Інституту електронної фізики НАН України» 

 

Шановні колеги! 

21-22 вересня 2022 року Інститутом електронної фізики НАН України буде проведено Ювілейну 

конференцію, присвячену 30-річчю створення Інституту. Захід спрямовано на поглиблення 

співробітництва між фахівцями в галузі електронної фізики та суміжних наук, обмін досвідом, 

обговорення нових досягнень та актуальних проблем, окреслення сучасних тенденцій та 

формулювання перспективного розвитку таких наукових напрямів: 

– фізика парних зіткнень електронів, атомів, іонів, молекул і фотонів; 

–  спектроскопія атомів та молекул;  

– нелінійна оптика, лазерна фізика; 

– низькоенергетична ядерна фізика;  

– радіаційна і техногенно-екологічна безпека; 

– теоретична фізика; 

– фізико-хімічні основи і технології отримання, оброблення та застосування макроскопічних і 

мезоскопічних кристалів, плівок та склоподібних матеріалів.  

 

Регламент роботи конференції: 
Робочі мови конференції – українська, англійська. 

Форма участі – усна онлайн доповідь на платформі Zoom. 

Матеріали конференції – публікація тез доповідей (тільки тих, які будуть проголошені на 

конференції) в електронному збірнику з ISBN та електронний сертифікат про участь кожному 

доповідачу. 

Участь у конференції – для включення до Програми конференції необхідно надіслати заявку на 

участь та тези доповіді (1-2 ст., шаблон прикріплено)  на ел. адресу: iep302022@gmail.com. Участь та 

публікація тез доповідей є безкоштовною. 

Заявка на участь:  

Прізвище, ім’я, по батькові  

Організація (установа)  

Посада   

E-mail:  

Назва доповіді 

Науковий напрям 

Важливі дати:  

Прийом заявок на участь – до 20 серпня 2022 р.  

Прийом електронних версій тез доповідей – до 5 вересня 2022 р.  

Відповідь оргкомітету – до 10 вересня 2022 р.  

Проведення онлайн конференції – 21-22 вересня 2022 р. 

Розсилка сертифікатів про участь – до 30 вересня 2022 р.  

Публікація збірника тез доповідей на сайті та розсилка учасникам – після 1 жовтня 2022 р.  

 

Слідкуйте за оновленнями на сайті конференції http://www.iep.org.ua/content/conferenc/30iep2022/ 

 



 

Ми будемо раді бачити Вас серед учасників конференції! 
 

Організаційний комітет конференції: Програмний комітет конференції: 

Голова 

оргкомітету  
 

Завілопуло А.М. – д.ф.-м.н., 

 

Голова 

програмного 

комітету  

 

Гомонай Г.М. – д.ф.-м.н., 

член-кореспондент НАН 

України 

Заступник 

голови 

оргкомітету  

 

Роман В.І. – к.ф.-м.н. 
Секретар 

програмного 

комітету  

 

   Романова Л.Г. – к.х.н. 

 

Секретар 

оргкомітету  

Попик Т.Ю. – к.ф.-м.н. 

 
Члени  

програмного 

комітету  

Ажнюк Ю.М. – д.ф.-м.н. 

Гомоннай О.В. – д.ф.-м.н. 

Маслюк В.Т. – д.ф.-м.н. 

Ремета Є.Ю. – д.ф.-м.н.  

 

Члени 

оргкомітету 

 

Бандурина Л.О. – к.ф.-м.н. 

Булгакова А.І. – аспірантка 

Милимко А.М. – гол. інж. 

Парлаг О.О. – к.ф.-м.н. 

Роман І.Ю. – к.х.н. 

Торич З.З. – к.ф.-м.н. 

 

 
 

 Ми будемо вдячні, якщо Ви доведете цю інформацію до своїх колег та всіх,  

кого вона може зацікавити. 

 


