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Запрошуємо Вас взяти участь у 
науковому семінарі, присвяченому 20-
річчю Українського фізичного 
товариства. Якщо бажаєте виступити з 
доповіддю, просимо до 17.11.2010 р. 
подати її назву для внесення у програму 
семінару. 
 
Семінар відбудеться у читальній залі 
науково-технічної бібліотеки Терно-
пільського національного технічного 
університету імені Івана Пулюя 24-25 
листопада 2010 року  

 Оргкомітет 
 

Адреса оргкомітету 
кафедра фізики  
ТНТУ імені Івана Пулюя,  
вул. Руська, 56,  
46001, Тернопіль  
Тел.: 0352 251946, 067 3527436 
e-mail: kaffiz@tu.edu.te.ua 
Додаткову інформацію можна знайти на сторінці 
www.tntu.edu.ua/kafedra/physics 
 
Регламент роботи наукового семінару 

24 листопада  
15.00 – відкриття семінару, 
15.10 – перше засідання 
17.00 – обговорення доповідей 
 
25 листопада 
15.00 – друге засідання 
17.00 – закриття семінару 

Метою проведення семінару є 
ознайомлення з роботою Українського 
фізичного товариства, інформування про 
найновіші досягнення світової науки, 
розширення наукових зв’язків, 
обговорення результатів досліджень 
науковців м. Тернополя. 

Тематика семінару включає доповіді за 
результатами фізичних досліджень, які 
проводяться в університетах м. Тернополя, 
а також науково-популярні доповіді по 
найбільш цікавих проблемах сучасної 
фізики. 

Матеріали семінару будуть видані після 
його завершення. Тези доповіді обсягом 
1-3 сторінки формату А4 (doc–файл), 
можна подати особисто під час семінару 
або надіслати електронною поштою на 
адресу kramar@tu.edu.te.ua 

Л. Дідух, О. Крамар, Ю. Скоренький (14 ж) 
Тернопільський національний технічний університет 
імені Івана Пулюя 
(ПРОПУСК РЯДКА ШРИФТОМ - 10) 
ВПЛИВ ФОРМИ МОДЕЛЬНОЇ ГУСТИНИ 
ЕЛЕКТРОННИХ СТАНІВ НА ЕЛЕКТРИЧНІ ТА 
МАГНІТНІ ВЛАСТИВОСТІ ВУЗЬКОЗОННИХ 
МАТЕРІАЛІВ (14 ж) 
(ПРОПУСК РЯДКА ШРИФТОМ - 10) 
Тези доповіді обсягом 1-3 повні сторінки 
друкуються на аркушах формату А4 (210х297 мм) з 
полями 25 мм зі всіх боків. Текст друкується 
українською мовою на у редакторі текстів WORD 
2000 та вище for Windows (розширення файлу doc). 
Тип шрифту — Times New Roman, розмір шрифту — 
12, інтервал — одинарний. Формули, рисунки та 
ілюстрації оформляються на комп’ютері.  



Українcьке фiзичне товариcтво 
(УФТ, засноване в 1990 році) - 
всеукраїнська неприбуткова громадcька 
органiзацiя, що об'єднує оciб, якi працюють 
в галузi фундаментальної i прикладної 
фiзики та її викладання.  

 
Метою Товариcтва є задоволення 

та захист творчих iнтересiв фiзикiв, 
сприяння cтворенню умов для їх роботи, 
розвитку фiзичної оcвiти та фiзичної науки i 
впровадженню наукових, технiчних та 
методичних розробок в практику.  

УФТ налічує в своїх лавах близько 
700 членів, об’єднаних у 40 регіональних 
відділень та місцевих осередків, 
представлених провідними науково-
дослідними інститутами та вищими 
навчальними закладами. 

УФТ проводить науково-
просвітницькі заходи з метою популяризації  
фізичних знань та ствердження наукового 
світогляду в суспільстві (наукові семінари з 
актуальних проблем сучасної фізичної 
науки, публікації в пресі, виступи на радіо й 
телебаченні), організовує міжнародні та 
всеукраїнські наукові конференції, 
симпозіуми та семінари, допомагає 
молодим українським фізикам одержати 
закордонні гранти для участі у роботі європейських фізичних конференцій, ініціює незалежну громадську професійну експертизу проектів і програм на 
території України і проводить таку експертизу за запитом громадських та урядових організацій. 

 
УФТ є колективним членом Європейського фізичного товариства (ЄФТ). Представники УФТ є членами Ради ЄФТ, беруть активну участь у роботі 

комітетів ЄФТ та організованих ним  конференціях, організовують європейські наукові конференції в Україні, беруть участь у важливих європейських 
дослідницьких проектах. Українське фізичне товариство розповсюджує по своїх місцевих осередках інформаційно-аналітичний журнал Європейського 
фізичного товариства “Europhysics News”. 

 
Офіційний інтернет-сайт Українського фізичного товариства: www.ups.kiev.ua. 


