Участь у конференції
До участі у роботі І Міжнародної науковопрактичної конференції запрошуються вчені університетів і наукових установ, педагоги, аспіранти, магістранти, державні службовці та представники бізнесу. Тези доповідей, підтвердження
участі й пропозиції для підготовки проектів та
рішень конференції надсилати за адресою оргкомітету до 08.11.2018.
Організаційний внесок за участь у конференції складає:
Заочна участь з публікацією тез в електронному
вигляді – безкоштовно.
Очна участь з публікацією тез та отриманням
збірника – 400 грн.
Для аспірантів та магістрантів організаційний внесок складає 50%.
Сплату організаційного внеску необхідно перерахувати не пізніше 8 листопада 2018 р.
Кошти перераховувати в гривнях на банківську
картку комерційного банку «Приватбанк »,
номер картки: 4144 6258 1410 9615.
Власник картки (отримувач): Хрипко С.Л.
У
пункті
«Призначення
платежу»
обов`язково вказувати прізвище, ім`я та побатькові того, хто здійснює переказ грошей з
позначенням «за участь у конференції».
Після оплати, скановані або електронні копії
платіжних документів разом з тезами доповіді та
заповненою формою заявки треба надіслати в електронному вигляді за адресою оргкомітету.

Структура тези:
1.УДК, назва доповіді, перелік П.І.Б.авторів та
ORCID, організація, посада та електронна адреса.
2.Анотацію, ключові слова надати мовою оригіналу
та англійською мовою.
3.Тези рецензуються. В тезах мають бути показані
актуальність проблеми, отримані науково-технічні
результати та їх новизна.
Об`єм однієї тези не повинен перевищувати
2 сторінки формату А4, набраних у форматі
MS Word з усіма полями по 2 см. Текст набирати
шрифтом TNR 12 пт. Між рядками один інтервал.
Файли з текстами надсилаються за електронною
адресою оргкомітету з приміткою “Доповідь”.
Ім'я файлу повинне відповідати
імені першого автора латиницею (напр. Petrov.doc).

Контактні телефони
раб: +38(061)2271245, +380664637004
моб: +380672575678
E-mail: meis.feeit@gmail.com
ur9qq@ukr.net

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЗАПОРІЗЬКА ДЕРЖАВНА ІНЖЕНЕРНА АКАДЕМІЯ
IНСТИТУТ ФIЗИКИ НАПIВПРОВIДНИКIВ
ІМ. В. Є. ЛАШКАРЬОВА
НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЦЕНТР НАН БІЛОРУСІ З
МАТЕРІАЛОЗНАВСТВА
УНІВЕРСИТЕТ ПРИКЛАДНИХ НАУК (ЛИТВА)
РЕЗЕКНЕНСЬКА ТЕХНОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ (ЛАТВІЯ)
ЦЕНТРАЛЬНО-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ (СЛОВАЧЧИНА)

І МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА
КОНФЕРЕНЦІЯ
«ЕЛЕМЕНТИ, ПРИЛАДИ ТА

СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОННОЇ ТЕХНІКИ
(ELEMENTS, DEVICES AND SYSTEMS
OF ELECTRONIC TECHNIQUE)»
(ЕDSET-2018)
14 - 16 листопада 2018 р.
Запоріжжя, Україна

АДРЕСА
69006 м. Запоріжжя, пр. Соборний, 226,
Запорізька державна інженерна академія,
кафедра мікроелектронних інформаційних систем.

http://www.zgia.zp.ua
електронна адреса оргкомітету:

meis.feeit@gmail.com

Запоріжжя – 2018

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
ЗАПРОШУЄМО ВАС
взяти участь у І Міжнародній науково-практичній
конференції
«ЕЛЕМЕНТИ, ПРИЛАДИ ТА СИСТЕМИ
ЕЛЕКТРОННОЇ ТЕХНІКИ (ELEMENTS,
DEVICES AND SYSTEMS
OF ELECTRONIC TECHNIQUE)»
(ЕDSET-2018)
МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ
Узагальнення і обговорення результатів теоретичних та
експериментальних досліджень в області фізики та технології елементів, пристроїв та мікро- й наноелектронних інформаційних систем.
НАУКОВІ НАПРЯМИ КОНФЕРЕНЦІЇ
1. Нові перспективні матеріали та компоненти мікроі наноелектроніки.
2. Фотоніка та фотовольтаїка.
3. Прилади й пристрої для енергозберігаючих систем.
4. Прилади й пристрої телекомунікаційної електроніки.
5. Сенсорні системи.
РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ
українська, англійська, російська.
КОНТРОЛЬНІ ДАТИ
08.11.2018 – остаточний термін подання матеріалів для
участі в конференції.
13.11.2018 – заїзд і поселення учасників.
14.11.2018
800–1100 – реєстрація учасників;
1100–1300 – відкриття конференції;
1300 –1400 – конференція – фото, перерва на обід;
1400 – 1700 – пленарне засідання.
15.11.2018
1000 – 1200 –робота секцій;
1200 – 1400 – перерва на обід;
1400 – 1530 – робота секцій;
1600
–виїзне засідання на о. Хортиця (екскурсія)

16.11.2018
1000–1800 – закриття
конференції;
конференції.

від’їзд

учасників

Співголови

Кладько В.П, Левінзон Д.І.
ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ
Співголови

Романюк Б.М., Хрипко С. Л.

пам'ятників історії, культури та архітектури.
Найдавнішими пам'ятниками на острові є кургани
і кам'яне святилище.
Історичне минуле Хортиці зумовлено її розташуванням і численними природними багатствами. Острів оточений скелями, порогами, більш
дрібними островами. У порогів, згідно з переказами, загинув київський князь Святослав
Ігорович. У південній частині острова скелі поступово переходять в плавні.

члени комітету

Бахрушин В. Є.
Бачеріков Ю. Ю.
Бунін С.Г.
Вербицький В.Г.
Готра З.Ю.
Гременок В.Ф.
Дейбук В.Г.
Кідалов В.В.
Критська Т.В.
Кукла О.Л.
Маслов В.П.

Мельник В.П.
Микитюк З.М.
Охрименко О.Б.
Прокопенко І.В.
Поперенко Л.В.
Стахіра П.Й.
Стронський О.В.
Чугай О.М.
Халатов А.А.
Ямпольский Ю.М.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ
голова Верьовкін Л.Л.
Відповідальний секретар Ніконова
члени комітету

Дмитрієв В.С.
Кісельов Є.М.
Коломоєць Г.Г.
Небеснюк О.Ю.

З.А.

Ніконова А.О.
Посунько О.П.
Світанько М.В.
Строітєлєва Н.І.

ОСТРІВ ХОРТИЦЯ

Острів Хортиця в Запоріжжі - найбільший
острів на Дніпрі. На ньому існують багато

У 16 столітті на Хортиці розташовувалися добре укріплені військові табори (січ), курені, церкви (козаки вірили в Бога, а Покров був
найбільшим святом). На Хортиці радимо
обов'язково відвідати історико-культурний комплекс «Запорізька Січ», де відновлені житло і
господарські споруди козаків, зміцнення з гарматами, курені і багато іншого, що, безсумнівно,
допоможе відчути атмосферу тих часів.
Відвідавши Хортицю, ви доторкнетеся до
первозданної природи, привезете купу вражень і
переконаєтеся, що Козацькому роду таки дійсно
нема переводу!
Люб'язно запрошуємо до участі у конференції
з надією, що вона залишить незабутні враження у
вашій пам'яті.

