
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ 
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА 

ФІЗИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
 

28–31серпня 2011 року, Львів–Брюховичі, Україна 
ВСЕУКРАЇНСЬКА ШКОЛА-СЕМІНАР 

З КРИСТАЛООПТИКИ 
присвячена 80-річчю з дня народження заслуженого професора  

Львівського національного університету імені Івана Франка  
Романюка Миколи Олексійовича 
Голова семінару – Вакарчук І.О. 

Програмний комітет: Організаційний комітет: 
Якібчук П. М. – голова 
Волошиновський А. С. – заступник голови 
Тузяк О. Я. – секретар 
Королишин А.В. 
Бовгира О. В. 
Капустяник В. Б. 
Кушнір О. С.  
Франів А. В. 
Шопа Я. І. 
Присяжнюк В.І. 

Стадник В.Й. – голова 
Курляк В. Ю. – заступник голови 
Вістовський В. В. – секретар 
Дзендзелюк О. С. 
Брезвін Р. С. 
Чорнодольський Я. М. 
Савчин П.В. 
Рудик В.В. 
Фтомин Н.  

 
ТЕМАТИКА ШКОЛИ-СЕМІНАРУ 

 оптика кристалів; 
 фізика фероїків; 
 оптичні та діелектричні дослідження фазових переходів; 
 вплив зовнішніх чинників на оптичні властивості кристалів; 
 оптична спектроскопія кристалів; 
 оптична термометрія та сенсорика. 

 
28–31 серпня 2011 р., Львів–Брюховичі, 

Україна 
 
Робота школи-семінару завершиться 

підведенням підсумків і рекомендацією 
матеріалів доповідей до друку в таких 
журналах: 

 «Вісник Львівського національного 
університету, серія фізична»; 

 «Журнал фізичних досліджень». 
 
Вимоги щодо оформлення тез допові-

дей і статей наведено на сайті школи-
семінару 
http://www.physics.wups.lviv.ua/romanyuk2
011 

 

Реєстрація учасників буде проводитися 
29 серпня 2011 р. з 900 до 1100 у навчаль-
ному корпусі фізичного факультету 
Львівського національного університету 
імені Івана Франка за такою адресою:  
м. Львів, вул. Кирила і Мефодія, 8 (2-й по-
верх, біля В/Ф аудиторії). 
 

Організаційний внесок орієнтовно ста-
новить 300 грн. (для студентів та аспі-
рантів передбачено знижки). Точну суму 
оргвнеску та реквізити для переказу ко-
штів буде вказано у другому повідомленні. 

 
Організаційний внесок охоплює оплату за 

проїзд, харчування, видатки на видавничі 
цілі та культурну програму. Культурна про-
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Офіційні мови конференції: українська, 
англійська, російська. 
 

Для участі у роботі школи-семінару 
необхідно заповнити реєстраційну форму 
на інтернет-сторінці школи-семінару та 
вислати тези доповіді на електронну адре-
су 
romanyuk2011@ukr.net 

 
Після розгляду тез програмним коміте-

том на адресу майбутніх учасників шко-
ли-семінару буде вислано друге повідом-
лення з докладнішою подальшою інфор-
мацією та офіційне запрошення. 
 

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ 
Програма школи-семінару передбачає 

запрошені (тривалістю до 20 хв.), усні 
(тривалістю до 10 хв.) і стендові допові-
ді.  
 

Засоби демонстрації наочних матеріа-
лів: мультимедійний проектор, кодоскоп, 
плакати. У випадку застосування муль-
тимедійного проектора пріоритет нада-
ється використанню презентацій 
MS PowerPoint.  

грама школи-семінару передбачає екскурсії 
по м. Львову та мальовничих куточках рек-
реаційної зони смт. Брюховичі. 

ВАЖЛИВІ ДАТИ 
 до 05.06.2011 – перше інформаційне по-

відомлення;  
 до 10.06.2011 – прийом тез і реєстрація 

на сайті; 
 до 01.07.2011 – друге інформаційне по-

відомлення, запрошення на школу-
семінар; 

 до 01.08.2011 – оплата організаційних 
внесків; 

 29.08.2011, 9-00–11-00 – реєстрація уча-
сників, прийом статей до розгляду; 

 29.08.2011, 12-00 – офіційне відкриття 
школи-семінару; 

 29–30.08.2011 – запрошені, усні та сте-
ндові доповіді; 

 30.08.2011, 17-00 – підведення підсум-
ків. 

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ 
 e-mail: romanyuk2011@ukr.net  
 (032) 239-45-63 (голова організацій-

ного комітету) 
 (032) 239-41-16 (деканат фізичного 

факультету) 
 (032) 239-44-49 (заступник голови ор-

ганізаційного комітету) 
 (032) 239-43-36 (заступник голови 

програмного комітету) 
 (032) 239-42-24 (секретарі програмно-

го та організаційного комітетів) 
 

Докладніша інформація на нашому сайті 
http://www.physics.wups.lviv.ua/romanyuk2011 

 
 


