ЗАЯВКА
для участі у
Міжнародній конференції
«Сучасні проблеми фізики твердого тіла та
статистичної фізики»
Прізвище_____________________________________
Ім’я__________________________________________
По-батькові___________________________________
Назва організації______________________________
_____________________________________________
Посада_______________________________________
Науковий ступінь______________________________
Вчене звання__________________________________
_____________________________________________
Поштова адреса (з індексом)____________________
_____________________________________________
_____________________________________________
Телефон/факс ________________________________
_____________________________________________
E-mail _______________________________________
Номер або назва секції _________________________
Назва доповіді_______________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
УДК доповіді_________________________________
Форма публікації
➢ тези доповіді;
➢ стаття у фаховому виданні;
➢ колективна монографія доповідей конференції
Кількість необхідних примірників_____________
______________________Дата

АДРЕСА
організаційного комітету
Міжнародної наукової конференції
«Сучасні проблеми фізики твердого тіла та
статистичної фізики»

Інститут магнетизму
НАН України та МОН України

Національна академія наук України
Міністерство освіти і науки України
Інститут магнетизму НАН України
та МОН України

бульвар Вернадського, 36-б, м. Київ-142,
Україна, 03142.
Телефон для довідок:

+38 044 424 1020
Секретар конференції –
к.ф.-м.н. Хребтов Аркадій Олегович.
Подання матеріалів на e-mail конференції:

МІЖНАРОДНА
КОНФЕРЕНЦІЯ

mpps_sp2020@ukr.net

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ
Оформлення тез доповіді має відповідати
наступним вимогам:
Шрифт: Times New Roman 12 кегль, інтервал – 1,5,
береги – 20 мм з усіх боків сторінки.
Обсяг тез – до 2 повних сторінок зі списком
літератури.
Тези мають містити: – УДК у верхньому лівому
кутку;
– нижче посередині сторінки – назва доповіді;
– під назвою доповіді вказується повністю
прізвище, ім’я та по батькові, вчений ступінь і
місце роботи. Також вказується електронна адреса
для кожного автора; – через один рядок – текст
матеріалу; – через один рядок – перелік
використаних джерел.
Оргкомітет залишає за собою право рецензування і
відбору тез доповідей щодо їх відповідності вимогам
Міжнародної конференції.

«Сучасні проблеми фізики
твердого тіла та
статистичної фізики»
присвячена 90-річчю з дня народження
академіка НАН України
Віктора Григоровича Бар’яхтара
та
25-річчю Інституту магнетизму

14-15 вересня 2020 року
м. Київ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Шановні колеги!
Запрошуємо Вас до участі у Міжнародній конференції
«Сучасні проблеми фізики твердого тіла та
статистичної фізики», яка відбудеться в м. Києві

14-15 вересня 2020 року.
Мета Конференції – обговорення наукових проблем у
сучасних і актуальних напрямах фізики твердого тіла,
особливо в галузі магнітних явищ, та рівноважної і
нерівноважної статистичної фізики.
Секції Конференції:
Секція 1. Досягнення та наукові проблеми у актуальних
напрямах фізики твердого тіла та магнітних явищ.
Секція 2. Сучасні проблеми розвитку рівноважної і
нерівноважної статистичної фізики.
За результатами конференції буде видано:
 статті у фаховому журналі;
 електронне видання тез доповідей;
 колективна монографія доповідей конференції
окремим виданням.
Отримання
колективної
монографії
доповідей
конференції для учасників з інших міст здійснюється
через «Нову пошту» за рахунок авторів.

ДЛЯ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ ПОТРІБНО
надіслати матеріали до 01 серпня 2020 р., а
саме:заявку на участь, текст тез на e-mail:

mpps_sp2020@ukr.net
Всі матеріали надсилаються в електронному вигляді.
Назви файлів повинні містити прізвище першого автора
та вид матеріалу: наприклад, Шевченко-тези,
Шевченко-доповідь, Шевченко-заявка.

Місце проведення Міжнародної конференції:
Інститут магнетизму
НАН України та МОН України,
м. Київ

Доповіді учасників конференції плануються у
вигляді пленарних (до 40 хвилин), усних (до 20
хвилин) та стендових презентацій.
Увага! У зв’язку з пандемією COVID-19 форма проведення
Міжнародної конференції буде повідомлена додатково.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ
Горобець Юрій Іванович - голова Оргкомітету, директор
Інституту магнетизму НАН України та МОН України, член-кор.
НАПН України, д.ф.-м.н., проф., (Україна).
Лось Віктор Федорович - заступник голови Оргкомітету,
заступник директора Інституту магнетизму НАН України та
МОН України з наукової роботи, д.ф.-м.н., проф., (Україна).
Іванов Борис Олексійович - голова Програмного комітету,
завідувач лабораторії магнітних матеріалів Інституту магнетизму
НАН України та МОН України, член-кор. НАН України, д.ф.м.н., проф., (Україна).
Хребтов Аркадій Олегович - секретар Конференції, учений
секретар Інституту магнетизму НАН України та МОН України,
к.ф.-м.н. (Україна)
Бєляєв Олександр Євгенович, директор Інституту фізики
напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України, академік
НАН України, д.ф.-м.н., проф. (Україна).
Бондар Михайло Віталійович, директор Інституту фізики НАН
України, член-кор. НАН України, д.ф.-м.н. (Україна).
Булавін Леонід Анатолійович, завідувач кафедри молекулярної
фізики
Київського
національного
університету
ім.
Т.Г. Шевченка, академік НАН України, д.ф.-м.н., проф.
(Україна).
Голуб Володимир Олегович, завідувач відділу теорії магнітних
явищ та магнітної динаміки конденсованих середовищ Інституту
магнетизму НАН України та МОН України, д.ф.-м.н. (Україна).
Gurmeet Singh Lotey, доцент кафедри фізики DAV Університет
Джаландхару, Індія, Ph.D. (Індія).
Джежеря Юрій Іванович, завідувач відділу фізики мезо- та
нанокристалічних магнітних структур Інституту магнетизму
НАН України та МОН України, д.ф.-м.н., проф. (Україна).
Загородній Анатолій Глібович, директор Інституту теоретичної
фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України, віце-президент НАН
України, академік НАН України, д.ф.-м.н., проф. (Україна).
Згуровський Михайло Захарович, ректор Національного
технічного університету України «Київський політехнічний
інститут ім. І. Сікорського», член Президії НАН України,
академік НАН України, д.т.н., проф. (Україна).
Івасишин Орест Михайлович, радник при дирекції Інституту
металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України, академік НАН
України, д.ф.-м.н., проф. (Україна).

Каказей Гліб Миколайович, пров. н. с. Інституту фізики
матеріалів Університету Порто, Португалія, д.ф.-м.н. (Португалія).
Колежук Олексій Костянтинович, професор Інституту високих
технологій Київського національного університету ім. Т.Г.
Шевченка, д.ф.-м.н., проф. (Україна).
Коренівський Владислав, професор кафедри прикладної фізики
Королівського Технологічного Інституту, Швеція, директор
Albanova Nanolab, Ph.D. (Швеція).
Криворучко Володимир Миколайович, заступник директора
Донецького фізико-технічного інституту ім. О.О. Галкіна НАН
України з наукової роботи, д.ф.-м.н., проф. (Україна).
Локтєв Вадим Михайлович, академік-секретар Відділення фізики
і астрономії НАН України, академік НАН України, д.ф.-м.н., проф.
(Україна).
Мриглод Ігор Миронович, директор Інституту фізики
конденсованих систем НАН України, академік НАН України, д.ф.м.н. (Україна).
Новосад Валентин Олексійович, ст.н.с. відділу матеріалознавства
та фізики Аргонської національної лабораторії США, Ph.D., к.ф.м.н. (США).
Josep Nogués, завідувач відділу магнітних наноструктур
Каталонського Інституту нанодосліджень та нанотехнологій,
Іспанія, Ph.D., проф. (Іспанія).
Пелетмінський Сергій Володимирович, гол. н.с. Інституту
теоретичної фізики ім. О.І. Ахієзера Національного наукового
центру "Харківський фізико-технічний інститут", академік НАН
України, д.ф.-м.н., проф. (Україна).
Рябченко Сергій Михайлович, завідувач відділу фізики магнітних
явищ Інституту фізики НАН України, член-кор. НАН України, д.ф.м.н., проф. (Україна).
Слободянюк Віктор Петрович, генеральний директор приватного
акціонерного товариства "ПлазмаТек" (Україна).
Татаренко
Валентин
Андрійович,
директор
Інституту
металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України, член-кор. НАН
України, д.ф.-м.н. (Україна).
Товстолиткін Олександр Іванович, завідувач відділу фізики
плівок Інституту магнетизму НАН України та МОН України, д.ф.м.н., проф. (Україна).
Шульга
Микола
Федорович,
генеральний
директор
Національного наукового центру "Харківський фізико-технічний
інститут", академік-секретар Відділення ядерної фізики та
енергетики НАН України, академік НАН України, д.ф.-м.н., проф.
(Україна).
Яцків Ярослав Степанович, директор Головної астрономічної
обсерваторії НАН України, член Президії НАН України, академік
НАН України, д.ф.-м.н., проф. (Україна).

