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Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України спільно з 

Київським академічним університетом запрошує взяти участь у конференції 

"ФУНКЦІОНАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ — 

ФМІЕ-2019", яку присвячено 70-річчю від дня народження відомого ученого, 

заслуженого діяча науки і техніки України, доктора фізико-математичних наук, 

професора, академіка НАН України Анатолія Петровича Шпака. 

Конференція відбудеться 13–15 травня 2019 року за адресою: м. Київ, 

бульвар Академіка Вернадського, 36 (Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова 

НАН України) 

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ 
 Новітні функціональні матеріали для 

інновації традиційних енергокомплексів 

 Матеріали для розподіленої та 

автономної, у т.ч. відновлюваної, 

енергетики 

 Інноваційні енергоефективні 

функціональні матеріали на основі 

надпровідних і магнітних структур 

 Функціональні матеріали для 

інноваційних мереж 

енерготранспортування 

 Інноваційні функціональні 

наноматеріали  

 Нові методи дослідження та атестації 

матеріалів інноваційної енергетики 

 Теоретичні та чисельні методи 

фізичного та хімічного 

матеріалознавства у сфері енергетики 

 Неорганічні та органічні матеріали, у 

т.ч. живі організми, для енергетики й 

екології 

ФОРМАТ ДОПОВІДЕЙ 

Усна доповідь — 15 хв. + 5 хв. обговорення 

Стендова доповідь — протягом дня, формат А1 (594x841 см) 

РОБОЧА МОВА КОНФЕРЕНЦІЇ — українська, англійська (для листування, тез, 

доповідей і статей) 

ПУБЛІКАЦІЯ МАТЕРІАЛІВ 

Подані за матеріалами доповідей статті, які пройдуть прискорену 

процедуру рецензування, будуть опубліковані у наукових періодичних виданнях 

Інституту металофізики ім.  Г.В. Курдюмова НАН  України 

(https://www.imp.kiev.ua/?lang=ukr&a=publishing), що входять до 

наукометричних баз даних Web of Science та/або Scopus, а саме, 

- оглядові роботи, що мають відношення до металофізики та відповідних 

технологій, — в оглядовому журналі «Успіхи фізики металів» («УФМ», 

https://ufm.imp.kiev.ua), а також в міжнародному науково-технічному журналі 

«Металофізика та новітні технології» («МНТ», https://mfint.imp.kiev.ua), 

https://www.imp.kiev.ua/?lang=ukr&a=publishing
https://ufm.imp.kiev.ua/
https://mfint.imp.kiev.ua/


який також публікує й реґулярні статті з зазначеної тематики; 

- оглядові та реґулярні статті, що відносяться до нанотематики, — в збірнику 

наукових праць «Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології» («ННН», 

https://www.imp.kiev.ua/nanosys/ua/index.html). 

З вимогами щодо оформлення статей можна ознайомитися на 

вищенаведених сайтах видань.  

ВАЖЛИВІ ДАТИ 

Реєстрація — до 15 березня 2019 р. 

Подання тез — до 15 квітня 2019 р. 

Сплата організаційного внеску — до 15 квітня 2019 р. 

РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ відбуватиметься на сайті конференції   

https://www.fmie.space/ 

 

ВАРТІСТЬ УЧАСТІ складає 200 дол. США (або ця сума у гривневому 

еквіваленті) 

Для співробітників установ НАН та МОН України — 350 грн. 

Для студентів, аспірантів — 200 грн. 

Організаційний внесок включає: 

 редагування та верстку тез, а також 

їх публікацію в збірнику робіт 

 комплект матеріалів конференції 

 програму конференції 

 перерви на каву 

 організаційні послуги 

 публікацію статей за матеріалами 

конференції  

 

 

Реквізити для сплати організаційного внеску 

Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України 
 

Для розрахунку у грн.:  

р/р 31257217101901;  

ГУГДКСУ у м. Києві;  

код банку 820172; код 25010100 

 

Для розрахунку у дол. США: 

Філія АТ «Укрексімбанк» в м. Києві, 

р/р 25308000000067; 

МФО 322313; адреса м.   Київ, вул. 

Бульварно-Кудрявська, 11-Б

Призначення платежу: оплата організаційного внеску. 

Необхідно вказати ПІБ платника. 

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 

Інформацію щодо умов проведення та участі у конференції розміщено на 

офіційній сторінці https://www.fmie.space/ та на сайті Інституту металофізики 

ім. Г.В. Курдюмова НАН України https://www.imp.kiev.ua/ 

Сторінка заходу у facebook https://www.facebook.com/events/240525376823031/ 
 

Телефони для довідок: 

+38 044 4241331, +38 093 2542010 (Ірина Галстян, секретар оргкомітету) 

+38 044 4243110 (Є.В. Кочелаб, учений секретар Інституту металофізики 

ім. Г.В. Курдюмова НАН України) 

Адреса електронної пошти: fmie_2019@imp.kiev.ua 

https://www.imp.kiev.ua/nanosys/ua/index.html
https://www.fmie.space/
https://www.fmie.space/
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