Науковий організаційний комітет
Коломієць А.М.,
Венгер Є.Ф.,
Паль-Валь П.П.,
Мозговий О.В.,

Україна
Україна
Україна
Україна

–
–
–
–

голова
співголова
співголова
співголова

Бобир М.І., Україна
Нацик В.Д., Україна
Бочечка О.О., Україна
Огородніков В.А., Україна
Варюхін В.М., Україна
Остаповець А., Чехія
Вишняков Л.Р., Україна Пилипенко В.О., Білорусія
Гордієнко А.І., Білорусія Подолянчук С.В., Україна
Джафаров Т.Д., Азербайджан
Прокопенко Г.І., Україна
Заболотний В.Ф., Україна Січкар Т.В., Україна
Ісмаїлов К.А., Узбекистан Соколенко В.І., Україна
Касіяненко В.Х., Україна Тагаєв М.Б., Узбекистан
Конакова Р.В., Україна
Татаренко В.А., Україна
Макара В.А., Україна
Тітов В.А., Україна
Маслов В.П., Україна
Черниш Л.В., Канада
Матохнюк Л.Є., Україна Шарагов В.А., Молдова
Шут М.І., Україна

Робочий організаційний комітет
Мозговий О. В. – голова
Заболотний В.Ф. – заступник голови
Білюк А. І., Думенко В.П., Кравчук Н. С.,
Кузьминський О.В., Моклюк М.О., Сільвейстр А.М.
Ми сподіваємося, що Ви знайдете час, щоб
відвідати гостинну Вінницю і взяти участь у
конференції.

Оргкомітет просить повідомити координати
фахівців – можливих учасників конференції
(П.І.П., e-mail, телефон, адреса).
Наперед вдячні.

Демкова В.О.

– технічний секретар

Наша адреса:
ВДПУ, Оргкомітет ICSRS-6 вул. Острозького, 32,
Вінниця, 21100
Телефони: +38-0432-27-69-73,
моб. +380500325137, +380632395227,
+38-044-525-61-82, +38-057-341-09-13
E-mails: mavimfto@gmail.com,
konakova@isp.kiev.ua, palval@ilt.kharkov.ua
Про конференцію можна дізнатись більше на сайті:
https://vspu.edu.ua/science/new-style/confer.php

Міністерство освіти і науки України
Вінницький державний педагогічний університет
ім. М. Коцюбинського (Вінниця)
Інститут фізики напівпровідників
ім. В.Є. Лашкарьова НАН України (Київ)
Фізико-технічний інститут низьких температур
ім. Б.І. Вєркіна НАН України (Харків)
Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова
НАН України (Київ)
Механіко-машинобудівний інститут Національного технічного університету України "Київський
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
(Київ)
Національний педагогічний університет
ім. М.П. Драгоманова
Вінницький національний технічний університет
Інститут надміцних матеріалів НАН України
ім. В.М. Бакуля
Бельцький державний університет
ім. Алеку Руссо (Бельци, Молдова)
Інститут фізики матеріалів Академії Наук
Чеської Республіки
Каракалпакський державний університет
ім. Бердаха (Нукус. Узбекистан)
УП “Белмікросистеми” НПО “Інтеграл”
(Мінськ, Білорусія)
Фізичний факультет Бакинського державного університету (Баку, Азербайджан)

6-а Міжднародна науково-практична
конференція
"СТРУКТУРНА РЕЛАКСАЦІЯ В
ТВЕРДИХ ТІЛАХ"
22-24 травня 2018 року
м. Вінниця, Україна

Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі
6-ї Міжнародної науково-практичної
конференції
"СТРУКТУРНА РЕЛАКСАЦІЯ
В ТВЕРДИХ ТІЛАХ",
яка відбудеться у Вінницькому державному педагогічному університеті ім.
М. Коцюбинського
22-24 травня 2018 р.
Тематика конференції:
1. Релаксаційні явища у металах і сплавах.
2. Релаксаційні процеси у матеріалах зі складною морфологією: композити, полімери, високоентропійні сплави, наноструктурні і
аморфні матеріали.
3. Структурна релаксація у напівпровідниках і
діелектриках.
4. Розсіювання енергії конструкційними матеріалами.
Планується публікація матеріалів і тез конференції до її початку, а також випуск матеріалів
конференції у журналах: “Металофізика і новітні технології”, “Functional Materials”

Вимоги до оформлення матеріалів
конференції:

Заявку-анкету на участь і матеріали доповідей посилати електронною поштою за однією з адрес:

Матеріали обсягом від однієї до чотирьох друкованих сторінок формату А4 повинні бути набрані в
редакторі "Мiсrоsоft Word" (шрифт Times New
Roman, розмір шрифту - 12 пт, інтервал між рядками
- одинарний).
Назву необхідно подати прописними буквами по
центру рядка. Далі через інтервал - прізвище(-а) та
ініціали автора (-ів), організація, місто, країна,
адреса, е-мейл.
Через рядок коротка анотація і ключові слова мовою тексту. Перед текстом слід пропустити ще один
рядок.
Допускається наявність малюнків і таблиць, які
мають бути розташовані в тексті безпосередньо після посилань на них.
В кінці тексту після літератури навести назву
статті (тез), авторів, коротку анотація і ключові слова англійською або українською, якщо текст англійською.

mavimfto@gmail.com,
konakova@isp.kiev.ua,
palval@ilt.kharkov.ua

Заявка-анкета учасника конференції:

Оргвнесок:

1. Назва доповіді.
2. Автори (П.І.П. повністю, посада, вчене звання,
науковий ступінь – вказати доповідача).
3. Номер секції.
3. Категорія доповіді (усна, стендова).
4. Заклад, місто (для кожного автора).
6. Адреса для листування , телефон, електронна адреса.

12 $ (аспіранти, студенти – 8 $) або гривневий еквівалент. Оплата оргвнеску при реєстрації або можлива оплата через відділення чи термінал «Приватбанку» (реквізити будуть надані після отримання
заявки-анкети за окремим запитом).

Присилати все окремими файлами. Ім'я файлів:

Робочі мови конференції – українська, англійська,
російська.

Петренко – заявка-анкета, Петренко – стаття (тези).
Текст статті для журналів оформляти згідно з вимогами редакцій:

http://functmaterials.org.ua
http://www.imp.kiev.ua/?a=publishing

Статті в журнали бажано присилати попередньо поштою для прискорення публікації, або, в
крайньому випадку, віддати безпосередньо при
реєстрації на конференції (електронний варіант
обов’язковий).

Інформація для учасників:
Планується проведення пленарних засідань і робота
секцій відповідно до тематики конференції, а також
цікаві екскурсії.

Контрольні дати:
Заявка-анкета на участь – до 07 травня 2018 р.
Матеріали доповідей – до 07 травня 2018 р.

Реєстрація і розміщення учасників –
21 і 22 травня 2018 р.

Доповідачам будуть надані необхідні технічні
засоби.

