
Місце проведення 

Засідання конференції відбуватимуться в 

українських Карпатах (Івано-Франківська обл., 

Україна) 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

АДРЕСА ДЛЯ ЛИСТУВАННЯ 

Організаційний комітет МКФТТПН-XVIІI,  

Фізико-хімічний інститут  

Прикарпатського національного університету 

імені Василя Стефаника 

вул. Шевченка 57, Івано-Франківськ,  

76018, Україна 

Тел.: +38(0342)596082, факс: +38(0342)531574 

E-mail: icpttfn@pnu.edu.ua;   

https://kfhtt.pnu.edu.ua/icpttfn18/  

ДОПОВІДІ 

В роботі конференції будуть заслухані 

запрошені, пленарні та усні секційні доповіді, 

огляд стендових доповідей.   

ВИСТАВКИ 

Запрошуємо учасників конференції подавати 

заявки на участь у виставці: 

 лабораторного наукового обладнання, 

 готових взірців, до структур яких входять 

тонкоплівкові елементи. 

КОНКУРС 

 Буде проведено конкурс на кращу доповідь 

молодих науковців. Для участі у даній номінації 

потрібно під час електронної реєстрації здійснити 

відповідну заявку. 

СПОНСОРИ 

Для фінансової підтримки конференції 

запрошуються спонсори як з України, так і з 

інших держав. Спонсори будуть (за бажанням – з 

їх товарним знаком чи логотипом) вказані в 

інформаційних матеріалах конференції. Бажаючих 

надати спонсорську допомогу просимо звертатись 

до організаційного комітету конференції. 

Повна інформація про конференцію буде 

розміщена на веб-сторінці конференції.. 
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ОРГАНІЗАТОРИ 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ 

УКРАЇНИ  

 Прикарпатський національний університет 

імені Василя Стефаника: 

- Фізико-хімічний інститут; 

- Навчально-дослідний центр 

напівпровідникового матеріалознавства 

 

 АКАДЕМІЯ НАУК ВИЩОЇ ШКОЛИ 

УКРАЇНИ 

 НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК 

УКРАЇНИ  

 Інститут фізики напівпровідників імені В.Є. 

Лашкарьова; 

 Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка; 

 Інститут металофізики імені Г.В. Курдюмова; 

 Інститут загальної і неорганічної хімії імені 

В.І. Вернадського 

 

 УНІВЕРСИТЕТ ЦЗІЛІНЬ (ЧАНЧУНЬ, 

КИТАЙ) 

 УКРАЇНСЬКЕ ФІЗИЧНЕ ТОВАРИСТВО 

 ІНСТИТУТ ІННОВАЦІЙНИХ 

ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

 
ВАЖЛИВІ ДАТИ 

05.09.2021 – кінцевий термін подання тез 

доповідей 

05.09.2021 – кінцевий термін оплати 

публікаційного внеску 

11.10.2021  – оплата організаційного внеску 

11.10.2021 – реєстрація учасників, відкриття 

конференції 

11-16.10.2021 – засідання конференції 

 

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ 

1. Технологія тонких плівок (метали, 

напівпровідники, діелектрики, провідні 

полімери) і методи їх дослідження. 

2. Нанотехнології, наноматеріали і квантово-

розмірні структури. 

3. Фізико-хімічні властивості тонких плівок. 

4. Тонкоплівкові елементи електронних 

пристроїв, наноелектроніка. 

5. Функціональні кристалічні матеріали: ріст, 

фізичні властивості, використання. 

6. Тонкоплівкові технології для 

енергозаощадження. 

7. Інноваційні методики викладання навчальних 

дисциплін. 
 

ПІДГОТОВКА ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ 

Матеріали конференції будуть опубліковані до 

початку її роботи. Тези доповідей повинні бути 

написані англійською мовою і не перевищувати 

однієї сторінки включно із рисунками, таблицями, 

фотографіями, переліком літератури. Текст тез 

доповіді набирати шрифтом Times New Roman на 

аркуші формату А4 з полями – 2,5 см. Назва 

доповіді – напівжирним шрифтом 16 pt; прізвища 

авторів – нежирним 14 pt; інформація, яка 

стосується місця роботи авторів (назва організації, 

місто, країна) – курсивом 12 pt; текст – 14 pt, 

одинарним інтервалом. Серед авторів підкреслити 

доповідача. 

При використанні таблиць, підпис ставиться 

зверху над таблицею із вирівнюванням по 

правому краю, курсивом. Всі підписи всередині 

рисунків, а також формули набирати шрифтом 14 

pt. 

Від одного автора приймається не більше двох 

тез. Взірець підготовки тез доповідей можна 

завантажити на веб-сторінці конференції.  

Реєстрація доповідей здійснюється лише 

онлайн: 

https://forms.gle/LwLcgfM5RpRwvpaE9  

РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

Англійська, українська.  

СЕРТИФІКАТИ 

Учасники конференції, які безпосередньо 

прийматимуть участь у її засіданнях отримають 

сертифікати про участь у конференції та 

відповідне підвищення кваліфікації із 

зазначенням кількості робочих годин 

конференції. 

ОПЛАТА ВНЕСКІВ 

Для учасників із України….……...….600 UAH 

Для учасників із інших 

країн……………………..…еквівалент 250 USD 

Публікація тез 1 доповіді………………100 UAH 

(еквівалент 20 USD). 

Всі платежі повинні бути переведені в гривні 

(UAH). 

ПУБЛІКАЦІЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ 

За результатами конференції ICPTTFN-

XVIII матеріали можуть бути рекомендовані 

до опублікування у спеціальних випусках 

міжнародних журналів, що індексуються в  

наукометричних базах Scopus та WoS: 

ICPTTFN-XVIII Proceedings in the special issue 

of “Materials Today: Proceeding” (SNIP 0.657).  

“Physics and Chemistry of the Solid State” (ISSN 

1729-4428, e-ISSN 2309-8589; Scopus, WoS), 

“Journal of nano- and electronic physics” 

(ISSN 2077-6772, e-ISSN 2306-4277; Scopus), 

Semiconductor Physics, Quantum Electronics 

and Optoelectronics (ISSN 1560-8034, e-ISSN 

1605-6582; Scopus, WoS). 

 

https://forms.gle/LwLcgfM5RpRwvpaE9
https://www.journals.elsevier.com/materials-today-proceedings
http://www.pu.if.ua/inst/phys_che/Start/pcss
http://jnep.sumdu.edu.ua/en/component/main/about
http://journal-spqeo.org.ua/Issues.html
http://journal-spqeo.org.ua/Issues.html

