ПЕРШЕ ІНФОРМАЦІЙНЕ
ПОВІДОМЛЕННЯ
ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Запрошуємо Вас взяти участь у VІ
Всеукраїнській науково-практичній
конференції
молодих вчених та студентів
“Фізика і хімія твердого тіла: стан,
досягнення і перспективи”.
що відбудеться
16 - 17 жовтня 2020 року
у Луцькому національному технічному
університеті.
До участі у конференції запрошуються
молоді вчені, аспіранти, магістранти та
студенти.

1.

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ
Фізико - хімічні властивості та
структура матеріалів.

2.

Новітні фізичні та хімічні методи
дослідження і технології.

3.

Проблемні питання мікро- та
наноелектроніки, наноструктурні
матеріали.

4.

5.

Теоретичні та прикладні питання
математичної фізики.
Методологія навчання
фундаментальних дисциплін у вищій
школі.

АДРЕСА ДЛЯ ЛИСТУВАННЯ
Оргкомітет VІ ВК ФХТТ-2020:
кафедра фундаментальних наук та кафедра
матеріалознавства
Луцький національний технічний університет

43018 вул. Львівська, 75, Луцьк, Україна
Тел. (0332)746109
(кафедра фундаментальних наук)
Тел. (0332)746146
(кафедра матеріалознавства)
Координатор конференції: к.ф.-м.н.,
доцент кафедри фундаментальних наук
Захарчук Дмитро Андрійович
Тел. (099)4845247

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ
УКРАЇНИ
Луцький національний технічний університет
Східноєвропейський національний університет
імені Лесі Українки
Інститут електронної фізики НАН України
Львівський національний університет
імені Івана Франка
Сумський державний університет
Національний університет
«Львівська політехніка»
Тернопільський національний технічний
університет імені Івана Пулюя

e-mail: lutsk_phischem@ukr.net
http://www.lutsk-ntu.com.ua

ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ
Проведення конференції планується у
головному корпусі Луцького НТУ
(м. Луцьк, вул. Львівська, 75).
До
послуг
учасників
конференції
обладнана сучасними технічними засобами
зала засідань, місця для стендових доповідей
форматом А1.
Для
учасників
конференції
буде
організована екскурсія історичною частиною
міста Луцька та запропоновано інші
культурні заходи.

VІ ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВОПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ МОЛОДИХ
ВЧЕНИХ ТА СТУДЕНТІВ
«ФІЗИКА І ХІМІЯ ТВЕРДОГО ТІЛА:
СТАН, ДОСЯГНЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ»
ЛУЦЬК, УКРАЇНА
16 – 17 жовтня 2020 року

Додаток 1
РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА учасника
VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції
молодих вчених та студентів
«Фізика і хімія твердого тіла: стан, досягнення
і перспективи»
Прізвище
Ім’я
По-батькові
Наук. ступ.
Вчене звання
Посада
Організація
Адреса
вулиця, № буд.
місто
індекс
країна
Адреса для листування (якщо відрізняється від
адреси організації):
ПІБ
вулиця, № буд.
місто
індекс
країна
телефон
факс
e-mail
Співавтори

Назва доповіді
Доповідь*
Секція*

1

усна
2

Особиста
так
присутність*
*– необхідне підкреслити.

3

стендова
4
5
ні

ВАЖЛИВІ ДАТИ
20.09.2020 р. – кінцевий термін подання
заявок (додаток 1) та тез
доповідей (додаток 2)
01.10.2020 р. – II інформаційне повідомлення
Додаток 2

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ
ДОПОВІДЕЙ
1. Для участі в конференції до 20.09.2020 р.
необхідно прислати тези доповідей та реєстраційну
картку учасника в електронному варіанті на e-mail:
lutsk_phischem@ukr.net (тема – конференція ФХТТ2020).
2. Вимоги до тез:
Текстовий редактор: WinWord 97-2010.
Формат: А5.
Поля: ліве, праве, верхнє і нижнє – 1,5 см.
Гарнітура: Times New Roman.
Кегль: 10 пт.
Міжрядковий інтервал: одинарний.
Вирівнювання тексту: по ширині сторінки.
Нумерація сторінок: не ставити.
Відступ абзацу: 1 см.
Заголовок:
УДК— зліва;
назва тез — великими жирними літерами, без
переносів, по центру;
посади, прізвища та ініціали авторів — малими (крім
перших літер) жирними літерами (для студентів і
магістрантів вписати наукового керівника), без
переносів, по центру;
назва установи, адреса , e-mail – курсивом, по центру.
Рисунки і таблиці, представлені в тезах, повинні
відповідати необхідному розміру видрукуваної версії.
Посилання на літературу нумеруються в порядку їх
появи в тексті, номери посилань наводяться у
квадратних дужках.
Обсяг тез: 2 – 4 повні сторінки.
Відповідальність за зміст та оформлення тез несе
автор!

МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
українська, англійська та російська
ПУБЛІКАЦІЯ МАТЕРІАЛІВ
КОНФЕРЕНЦІЇ
Тези доповідей будуть опубліковані у збірнику
матеріалів конференції.
Доповіді
учасників
конференції
будуть
рекомендовані до публікації у збірнику наукових
праць
«ПРОГРЕСИВНІ
ТЕХНОЛОГІЇ
ТА
ПРИЛАДИ» Луцького національного технічного
університету. Вимоги до публікацій можна знайти
за відповідним посиланням:
http://lutsk-ntu.com.ua/uk/zbirnik-naukovih-pracperspektivni-tehnologiyi-ta-priladi-vidpovidalniyredaktor-dtn-prof-vi-marchuk

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ
Голова: д. т. н., проф. П.П. Савчук
Члени програмного комітету:
д. ф.-м. н., проф. С.А. Федосов;
д. х. н., проф. Л.Д. Гулай;
д. т. н., проф. П.Д. Стухляк;
д. т. н., проф. К.О. Дядюра;
д. ф.-м. н., проф. В.Т. Маслюк;
д. х. н., проф. Я.М. Каличак;
д. т. н., проф. О.В. Максимович;
д. т. н., проф. Ю.Я. Матвіїв.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ
Голова організаційного комітету: к.ф.-м.н.,
доцент Ю.В. Коваль.
Члени організаційного комітету конференції:
М.Д. Мельничук, Д.А. Захарчук, Л.В. Ящинський,
О.І. Гулай, Т.В. Фурс, С.В. Луньов, В.Я. Шемет,
І.А. Мороз,
В.П. Кашицький,
М.В. Шевчук,
В.Ю. Заблоцький,
Т.А. Крадінова,
О.В. Гуда,
Г.М. Губаль, Г.Л. Мирончук, О.В. Замуруєва.

