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Секції конференції:
ü електронні процеси в твердих тілах;
ü композиційні матеріали;
ü наноматеріали та нанотехнології.
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Організатори конференції
Київський національний університет імені
Тараса Шевченка,
Навчально-науковий
центр
хімічне матеріалознавство”

“Фізико-

В.Макара (Україна) – голова,
C.Рево (Україна) – співголова.

Міжнародний комітет радників
Л.Булавін (Україна) – голова, Д.Гревей
(Франція),
О.Івасишин
(Україна),
Л.Лобанов (Україна), Р.Моргунов (Росія),
З.Дун (Китай), А.Погорілий (Україна),
С.Хамамда
(Алжир),
П.Шарф
(Німеччина), І.Якубцов (Канада).

Програмний комітет
В.Макара (Україна) – голова,
C.Рево (Україна) – заступник голови,
М.Макарець
(Україна),
В.Гіржон
(Україна),
М.Семенько
(Україна),
В.Карбівський (Україна), С.Котречко
(Україна), С.Єжов (Україна), М.Куліш
(Україна),
П.Литовченко
(Україна),
М.Боровий (Україна), О.Товстолиткін
(Україна), М.Перов (Росія), Л.Поперенко
(Україна).
Л.Стебленко (Україна) - Вчений секретар
конференції.
Місцевий організаційний комітет
В.Курилюк – голова,
С.Науменко – співголова,
Н.Білявина,
Г.Весна,
Т.Волкова,
К.Іваненко, Д.Калініченко, Ю.Кобзар,
П.Когутюк,
В.Кудін,
Т.Кучакова,
М.Мельниченко,
О.Михалюк,
О.Наконечна,
В.Оглобля,
І.Плющай,
О.Попов,
П.Теселько,
І.Тоцький,
Н.Хуторянська, С.Чорнобук, В.Шевченко,
І.Шевченко.
А.Курилюк - секретар
E-mail: kurylyuk_a2008@ukr.net
Місце проведення конференції
Конференція
буде
проведена
на
фізичному
факультеті
Київського
національного університету імені Тараса
Шевченка.

·
·
·

Мова конференції
Англійська
Українська
Російська

Оформлення тез
Запрошуємо авторів надсилати тези
розміром 1 або 2 повні сторінки в форматі
Word for Windows. Всі тези потрібно
надсилати тільки електронною поштою за
адресою: condmat2015@ukr.net. Файл
називати за прізвищем представляючого
автора
(наприклад,
"Petrov.doc").
Прізвище
представляючого
автора
підкреслити.
Формат сторінки: A5 (148x210 мм).
Поля: верхнє 20 мм, нижнє 23 мм,
праве 15 мм, ліве 16 мм. Фонт повинен
бути Times New Roman 10 pt з одинарним
міжрядковим інтервалом. Текст тез –
вирівнюється по ширині; назва (bold),
автори (Italic) та адреси – вирівнюються
по центру. Після назви та адреси
додається пустий рядок.
Тези можуть містити таблиці та
рисунки (центровані, без обтікання
текстом). Формули вставляються як
об’єкт MS Equation 3.0 (Розміри фонтів:
Full 12 pt, Subscript/Superscript 7 pt, SubSubscript/Superscript 5 pt, Symbol 18 pt,
Sub-Symbol 12 pt).
Шаблон оформлення тез можна знайти
на сайті конференції за адресою:
http://condmat.univ.kiev.ua

Публікація матеріалів конференції
Всі рецензовані тези будуть опубліковані
у збірнику праць конференції. Кращі
доповіді за рекомендацією програмного
комітету будуть опубліковані у наступних
журналах:
“Вісник
Київського
університету”,
”Металлофизика
и
новейшие технологии”.
Реєстраційний внесок:
Учасники конференції – 310 грн.
Заочна участь в конференції - 80 грн.
(публікація тез без врахування вартості
пересилки).
Реєстраційний внесок включає збірник
праць конференції, каву та урочисту
зустріч. Реєстраційний внесок не включає
екскурсії та банкет.

Реєстраційна форма
Назва доповіді:
Форма доповіді (усна чи стендова):
Секція:
ПІБ (повністю):
Організація:
Адреса:
Поштовий індекс:
Місто:
Країна:
Телефон:
Fax:

Розміщення
Готель ІПК КНУ імені Тараса
Шевченка (від 310 грн.* на двох за добу)
або студентський гуртожиток (від 60 грн.*
за добу) (* - ціна станом на квітень
2015р.).

E-mail:

Адреса
Фізичний
факультет,
Київський
національний університет імені Тараса
Шевченка, проспект акад. Глушкова, 4,
01601 МСП, м.Київ, Україна
Tel/fax: (+38) 044 5262326
E-Mail: condmat2015@ukr.net
Web: http://condmat.univ.kiev.ua

Кінцевий термін подання тез:

Кінцевий термін подання реєстраційних
форм:
30 червня 2015 року

31 липня 2015 року

