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Інформація про проведення 6-ї Міжнародної науково-технічної конференції 

“СЕНСОРНА ЕЛЕКТРОНІКА І МІКРОСИСТЕМНІ ТЕХНОЛОГІЇ” СЕМСТ-6  

(УХВАЛА) 
 

Названа конференція черговий, 6-й раз відбулась у м. Одесі на базі Одеського 

національного університету імені І.І. Мечникова з 29 вересня по 3 жовтня 2014 року. 

Конференція проводилась під егідою Міністерства освіти і науки України, Наукової 

ради НАН України з проблеми “Фізика напівпровідників і діелектриків”, Українського 

фізичного товариства, Інституту фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова НАН 

України, Академії наук Вищої школи України, Одеського національного університету імені 

І.І. Мечникова, Міжвідомчого науково-навчального фізико-технічного центру МОН і НАНУ. 

У конференції взяли участь понад 200 представників академічних установ, вищих 

наукових закладів (ВНЗ) та науково-промислових організацій з усіх регіонів України 

(27 міст), наукових установ (27 НДІ) та університетів з 15 країн: Білорусі, Болгарії, Великої 

Британії, Італії, Мексики, Молдови, Німеччини, Польщі, Росії, Словаччини, Угорщини, 

України, Франції, Чехії. Представлені за 13 науковими напрямами конференції доповіді 

охопили практично всі аспекти сенсорики – від фізичних, хімічних і біохімічних явищ до 

дослідження процесів деградації, питань метрології сенсорів та їх використання в інте-

лектуальних інформаційних системах. Було заслухано та обговорено понад 100 доповідей, з 

них 14 пленарних. У конференції взяли участь і виступили з доповідями два члени-

кореспонденти НАН України, понад 70 докторів наук і професорів, директори НДІ. 
 

 
 

Програма конференції включала 13 секцій, а саме:  

1. Фізичні, хімічні та інші явища, на основі яких можуть бути створені сенсори.  

2. Проектування та математичне моделювання сенсорів.  

3. Сенсори фізичних величин.  

4. Хімічні сенсори.  

5. Біосенсори.  

6. Радіаційні, оптичні та оптоелектронні сенсори.  

7. Акустоелектронні сенсори.  

8. Наносенсори (фізика, матеріали, технологія).  

9. Сенсори та інформаційні системи.  

10. Матеріали для сенсорів.  

11. Технологічні проблеми сенсорів.  

12. Мікросистемні технології (MST, LIGA-технологія та ін.).  

13. Деградація, метрологія та атестація сенсорів. 
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Пленарні доповіді охопили найбільш важливі розділи сучасної сенсорики. 

Підвищений інтерес викликали наступні пленарні та оглядові доповіді: 

Сминтина В.А. Одеському національному університету імені І.І. Мечникова – 

150 років.  

Фекешгазі І.В., Міца В.М., Стронський О.В. 60-річчя з дня відкриття напів-

провідникових властивостей халькогенідних стекол і його вплив на розвиток досліджень 

некристалічних напівпровідників на Україні. 

Литовченко В.Г. Визначення базових параметрів сонячного кремнію методом 

спектральної фото-ЕРС. 

Гордієнко Ю.О., Лепіх Я.І., Проказа О.М. Основи високолокальної НВЧ сенсоріки. 

Сизов Ф.Ф. ИК-фотоэлектроника: фотонные или тепловые детекторы? Перспективы.  

Мельник В., Нікірін В., Сабов Т., Хацевич І., Кладько В., Литвин П., Романюк Б. 

Вплив параметрів синтезу на структурні трансформації та термічний коефіцієнт опору 

плівок оксиду ванадію.   

Романов В.А., Галелюка И.Б., Груша В.М., Ковырѐва А.В., Грибова В.В. Особенности 

применения биосенсорных приборов и сенсорных сетей в прецизионном земледелии и 

экологическом мониторинге. 

Бойчук В.І., Лешко Р.Я., Кропивницька К.М., Поглинання електромагнітних хвиль 

нанокристалами з дивалентною домішкою.   

Євтух А., Литовченко В., Стеблова О. Польова електронна емісія як основа для 

газових сенсорів.   

Стародуб Н.Ф., Прилуцький М., Мельніченко М.М. Застосування біосенсорів для 

подолання порушень ендокринної системи. 

Ткач М.В. Вплив електрон-фононної взаємодії на транспортні властивості активної 

зони квантового каскадного детектора. 

Шерегій Е.М. Досягнення та плани розвитку Інституту високих технологій при 

університеті м. Ржешів (Польща). 

 

Обговоривши на заключному засіданні зроблені на пленарних і сесійних засіданнях 

доповіді та враховуючи пропозиції учасників, Конференція констатує наступне: 

1. Програма конференції охопила широкий спектр наукових, технічних і техно-

логічних проблем сенсорної електроніки і мікросистемних технологій. 

2. Науковий рівень доповідей, представництво та організація конференції відповідає 

рівню провідних міжнародних наукових конференцій. 

3. Незважаючи на відомі об’єктивні причини (перш за все військова агресія Росії та 

причини економічного характеру), в Україні розвиваються наукові школи з 

напряму сенсорики та мікросистемних технологій у наукових закладах і ВНЗ 

Києва, Львова, Одеси, Ужгорода, Харкова, Дрогобича, Чернівців та інших міст. 

4. Провідні наукові колективи працюють у фундаментальних та актуальних 

прикладних напрямах, пов’язаних з дослідженням нових принципів побудови 

сенсорів, з розробкою високоефективних інформаційних систем, функціональних 

матеріалів і мікросистемних технологій.  

 

Конференція відмічає значні успіхи українських вчених у розвитку фундаментальних 

та прикладних напрямів сенсорики: фотоелектричних перетворювачів, біосенсорики, акусто-

електроніки, які в цілому відповідають світовому рівню наукових досліджень та розробок. 

 

Підводячи підсумок, констатуємо, що в Україні успішно розвивається як важливий 

самостійний інтердисциплінарний науково-технічний напрям – сенсорна електроніка, – який 

інтегрує найновіші досягнення матеріалознавства, напівпровідникової і функціональної 
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електроніки, нанофізики і наноелектроніки, інформаційних систем та мікросистемних 

технологій. Серед них виділяються особливо такі важливі для сучасних умов напрями:  

1) газова сенсорика (контроль у газопаливній індустрії та екологічний моніторинг);  

2) НВЧ (ТГц зв’язок);  

3) сонячна напівпровідникова енергетика;  

4) біосенсорика. 

Значна частина розроблених нових сенсорів, інтегрованих в інтелектуальні системи, 

впроваджена у виробництво. 

У той же час потрібно звернути увагу на необхідність підсилення діяльності з 

розробки мікроелектронного забезпечення, зчитування сигналів з сенсорів, особливо для 

багатоканальних систем. Їх впровадження у виробництво доцільно здійснювати через 

спільні роботи з підприємствами. 

Позитивним також є те, що спостерігалась активна участь молодих учених. Рішенням 

спеціального журі, до складу якого входять провідні вчені, були відзначені найкращі допо-

віді наукової молоді, що сприятиме розширенню участі молоді у наукових дослідженнях та 

прикладних розробках сенсорики та мікросистемних технологій. 

Конференція ухвалила наступне: 
 

Сенсорна електроніка є одним із найважливіших напрямів у створенні і розвитку 

високоефективних інформаційних систем науково-технічних галузей, які можуть бути 

проривними для України для наукового прогресу. 

Відзначити великий внесок співробітників Одеського національного університету 

імені І.І. Мечникова, оргкомітету, програмного комітету і конкурсної комісії конференції в 

організацію та проведення цього наукового форуму. 

Наступну 7-му конференцію “Сенсорна електроніка і мікросистемні технології”  

провести у 2016 р. у м. Одесі на базі Одеського національного університету імені 

І.І. Мечникова за активної участі Наукової Ради ФНД НАН України, МОН України, 

Українського фізичного товариства та інших громадських наукових організацій. 

З метою розширення співпраці з польськими науковими колективами в галузі 

сенсорної електроніки і мікросистемних технологій створити разом з Ржешівським 

Університетом (Республіка Польська) програму спільних наукових досліджень з фінансовим 

забезпеченням через відповідні фонди. 

Учасники конференції звертаються до Наукової Ради НАН України з проблеми 

“Фізика напівпровідників та діелектриків” з пропозицією до Президії НАН України, а також 

до Міністерства освіти і науки України, Державного фонду фундаментальних досліджень 

України з клопотанням до Кабінету Міністрів України щодо збільшення фінансування 

науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт в галузі сенсорної електроніки та 

мікросистемних технологій як стратегічно важливого наукового напряму та створення 

інтелектуальних і інформаційних систем з використанням сенсорів нового покоління. 

 

 

Голова конференції, професор        Сминтина В.А. 
 

в.о. Голови Наукової ради з проблеми  

“Фізика напівпровідників та діелектриків”,  

член-кор. НАН України, професор       Литовченко В.Г. 
 

Учений секретар конференції, професор       Лепіх Я.І. 


