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Мова конференцiї: українська, англiйська, росiйська.
Тези доповiдей для включення в програму конференцiї приймаються до 1 ли-

стопада 2017 р. за адресою meics@dnure.dp.ua).
Вимоги до тез доповiдi викладенi в шаблонiтезисы(MEICS-2017).doc (див. файл

в додатку або на сайтi конференцiї).
Органiзацiйний внесок за участь у конференцiї складає:

• очна участь - 400 грн.
• заочна участь (публiкацiя тез) - 200 грн. за одну тезу доповiдей.

Оплата проводиться шляхом переводу вказаної суми на картку Приватбанку номер
5168 7423 2809 5025 (Отримувач - Вашерук Олександр Васильович) В призначеннi пла-
тежу обов’язково вказати П.I.Б. учасника конференцiї та назву тез доповiдi.

Обов’язково заповнiть реєстрацiйну картку учасника конференцiї на сай-
тi http://meics.dnure.dp.ua

Оформленi за правилами тези (форма наведена ниже й опублiкована на сайтi
в форматi doc) направляйте за адресою meics@dnure.dp.ua.

Повiдомдення про включення доповiдi в програму конференцiї будуть направ-
ленi авторам до 03 листопада 2017 р.

Проживання учасникiв: в готелях та гуртожитках вищих навчальних закладiв
мiста.

Додаткова iнформацiя

Збiрник тез доповiдей конференцiї буде виданий до її початку.
Для учасникiв конференцiї пiдготовлена культурна програма
Поточну iнформацiю, перелiк прийнятих доповiдей, а потiм й затверджену програ-

му дивiться на сайтi www.meics.dnure.dp.ua
Реквiзити для зв’язку:

е-mail meics@dnure.dp.ua, тел. (+38)067-720-74-13, (+38)050-561-15-35
Секретар Оргкомiтету конференцiї
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НАЗВА ДОПОВIДI
(шрифт 16 pt, жирний, великi лiтери, центрований)

Iм’я Прiзвище (кегль 14 pt, жирний)
Назва установи, адреса, е-mail (кегль 12 pt, курсив)

Назва тез доповiдi повинна бути вiдцентрована, великими лiтерами, шрифт – 16
pt, жирний. З нового рядка наводять прiзвища авторiв (кегль 14 pt, жирний), за ними,
з нового рядка – назву установи, повну адресу, e-mail. Використовуйте вiдступ (пустий
рядок) мiж назвою та прiзвищами (10 pt), а також мiж назвою установи та текстом (12
pt). Прiзвище автора, який представлятиме доповiдь, повинно бути пiдкреслене.

Текст тез повинен займати одну – двi повнiстю заповненi сторiнки формату А4.
Шрифт Times New Roman, кегль 12 pt, iнтервал – одинарний, вирiвнювання тексту – за
шириною сторiнки, без нумерацiї сторiнок, усi поля – 2,5 см. Абзацний вiдступ становить
1,25 см.

Рiвняння набирати з використанням редактора Microsoft Equation чи MathType та
розмiщувати по центру рядка. Використовуйте вiдступ (пустий рядок) до рiвняння i пiсля.
Рiвняння нумеруйте послiдовно. Номер рiвняння має бути в круглих дужках бiля правого
поля сторiнки. Знаки пунктуацiї проставляються пiсля рiвняння до номера рiвняння.

E = mc2 (1)

Рисунки, таблицi i пiдписи до них автори вставляють в основний текст. Роздiльна
здатнiсть для рисункiв повинна становити не менше 300 dpi. Пiдписи до рисункiв (10 pt)
подавати пiсля рисункiв, а пiдписи до таблиць (10 pt) – перед таблицями.

Посилання на лiтературу в текстi повиннi бути в квадратних дужках. Перелiк по-
силань вiдокремлюють вiд тексту одним пустим рядком (12 pt). В тезах доповiдi може
бути не бiльше 3 посилань. За наявностi в матерiалах доповiдi рисункiв, обов’язкова
вимога – вислати всi рисунки окремими файлами. Рисунки повиннi бути чорно-бiлими у
форматi JPG.

Пiсля списку посилань необхiдно розмiстити анотацiю англiйською мовою.
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NEW TIN DIOXIDE BASED VARISTOR CERAMICS
WITH HIGH NONLINEARITY COEFFICIENT

I. Skuratovsky1, A. Glot1, E. Traversa2

1Dep. of Radioelectronics, Dniepropetrovsk National University, Dniepropetrovsk 49050
Ukraine

2Dip. di Scienze e Tecnologie Chimiche, Università di Roma "Tor Vergata Via della Ricerca
Scientifica, 00133 Roma, Italy

The new tin dioxide based ceramics in a system SnO2−Bi2O3−Nb2O5−Co3O4−Cr2O3

are obtained by the conventional mixed oxides route. The electrical properties of the obtained
materials are studied. For this material, β = 50–60 and E1 = 3500V · cm−1 are obtained. Using
additional additives to the studied composition, ceramics with β = 70 and relatively not high
for SnO2-based systems value β = 5800V · cm−1 was obtained. The highly nonlinear part of
VCC in this case is started from quite low current density below 10−7A · cm−2.
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