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V-ТА УКРАЇНСЬКА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦIЯ
З ФIЗИКИ НАПIВПРОВIДНИКIВ

V-та Українська наукова конференцiя з фiзики на-
пiвпровiдникiв проходила в м. Ужгород з 9 по 15
жовтня 2011 р. Конференцiя проводилася з iнiцiа-
тиви Наукової Ради НАН України з проблеми “Фi-
зика напiвпровiдникiв i напiвпровiдниковi пристрої”
при ВФА НАН України, Мiнiстерства освiти i на-
уки, молодi i спорту України, Українського фiзи-
чного товариства, Iнституту фiзики напiвпровiдникiв
iм. В.Є. Лашкарьова НАН України, Iнституту еле-
ктронної фiзики НАН України, Iнституту проблем
реєстрацiї iнформацiї НАН України, Ужгородсько-
го науково-технологiчного центру МОНI IПРI НАН
України, Ужгородського нацiонального унiверситету,
Академiї наук вищої школи України. Вона вiдобрази-
ла досягнення, стан справ i перспективи дослiджень з
основних напрямкiв фiзики напiвпровiдникiв в Укра-
їнi, а також деяких держав свiту.

У конференцiї взяли участь бiльше нiж 200 пред-
ставникiв академiчних установ, вищих навчальних
закладiв та науково-промислових органiзацiй з усiх
регiонiв України, наукових установ та унiверситетiв
з 25 країн: Бiлорусi, Грецiї, Iталiї, Китаю, Латвiї,
Молдови, Нiмеччини, Польщi, Росiї, Словакiї, США,
Францiї, Чехiї, Угорщини, Хорватiї та iн. Загальна
кiлькiсть доповiдей становила 416, з них 21 доповiдь
зi статусом запрошених пленарних. Доповiдi, пред-
ставленi за науковими напрямами конференцiї (но-
вi фiзичнi явища в об’ємних напiвпровiдниках, фiзи-
чнi явища в низько- та квантоворозмiрних структу-
рах, фiзика напiвпровiдникових приладiв, матерiало-
знавчi та технологiчнi аспекти перспективних напiв-
провiдникових матерiалiв), охопили актуальнi суча-
снi напрямки дослiджень.

З наведених результатiв необхiдно вiдзначити до-
повiдi за такими темами: по графеновiй тематицi –
доповiдi В.О. Кочелапа, В.Г. Литовченка; по кван-
товим структурам: Ткач М.В. – каскаднi лазери зi
змiнною частотою випромiнювання; Бойчук В.I. – ле-
гованi квантовi точки; Порошин В.М. – аналiз кван-
тових точок з просторово-змiнним положенням домi-
шок; Корбутяк Д.В., Коваленко О.В. – фотовипро-
мiнюючi квантовi точки та квантовi структури; по
дослiдженню структури квантових систем методами
X-спектроскопiї пiд малими кутами – Мачулiн В.Ф.,

Кладько В.П.; властивостям та практичним засто-
суванням аморфних та склоподiбних напiвпровiдни-
кiв – Влчек М., Андрiеш А.М., Мица В.М., Строн-
ський О.В.; сенсорна тематика, терагерцовi прилади
– Сминтина В.А., Борщак В.А. – сенсори зображень
нового типу на основi неiдеальних гетероструктур;
Литовченко В.Г., Горбанюк Т.I. – каталiтичнi власти-
востi напiвпровiдникових оксидних кластерiв; Бєляєв
О.Є., Конакова Р.В. – терагерцовi системи.

Обговоривши зробленi на пленарних i секцiйних за-
сiданнях доповiдi, V-та Українська наукова конфе-
ренцiя з фiзики напiвпровiдникiв констатувала, що
програма конференцiї охопила широкий спектр на-
укових та технологiчних проблем фiзики напiвпро-
вiдникiв i напiвпровiдникових приладiв; науковий рi-
вень доповiдей та представництво конференцiї вiд-
повiдають рiвню провiдних мiжнародних наукових
конференцiй; в Українi збереглися i досить успiшно
функцiонують науковi школи по фiзицi напiвпровiд-
никiв у наукових колективах Києва, Львова, Харко-
ва, Запорiжжя, Одеси, Днiпропетровська, Чернiвцiв,
Ужгорода та iнших мiст; мають мiсце значнi дося-
гнення; необхiдне бiльш активне залучення до участi
у роботi конференцiї представникiв промислових пiд-
приємств.

Рис. 1. Вiдкриття конференцiї (злiва направо): акад. НАН
України О.Б. Шпеник, акад. НАН України В.Ф. Мачулiн, акад.
НАН України М.С. Бродин, чл.-к. НАН України В.Г. Литов-
ченко
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Рис. 2. Фото в перервi мiж засiданнями

Конференцiя зафiксувала значнi успiхi україн-
ських вчених, дослiдникiв i iнженерiв у розвитку
фундаментальних i прикладних дослiджень з фiзи-
ки напiвпровiдникiв. Зазначалося також, що наноеле-
ктронiка стала одним з основних напрямкiв сучасно-
го розвитку електронiки. Для ефективного розвитку
робiт з наноелектронiки необхiдне додаткове значне
фiнансування, в тому числi i для забезпечення при-
ладним, технологiчним та аналiтичним обладнанням.

На завершення конференцiя одноголосно вислови-
ла свою пiдтримку роботi колективу авторiв Лепi-
ха Я.I., Гордiєнка Ю.О., Дзядквича С.В., Дружинi-
на А.О., Євтуха А.А., Ленкова С.В., Мельника В.Г.,
Проценка В.О., Романова В.О. “Мiкроелектроннi да-
тчики нового поколiння для iнтелектуальних систем”,
яку висунуто на здобуття Державної премiї України

у галузi науки i технiки 2011 р., i вiдзначила, що сен-
сорика є важливим науково-технiчним напрямком.

Окремо варто згадати про участь молодих вчених,
кращi доповiдi яких було вiдзначено нагородами. Бу-
ло зазначено, що посилення участi молодих вчених у
роботi конференцiй є важливою першочерговою за-
дачею.

Учасники конференцiї визнали за доцiльне звер-
нутися до Президiї НАН України та МОНМ Укра-
їни з пропозицiєю про пiдтримку науково-дослiдних
i дослiдно-конструкторських робiт в областi фiзики
напiвпровiдникiв та напiвпровiдникових приладiв, у
тому числi напiвпровiдникових наноструктур та при-
ладiв на їх основi, органiчних напiвпровiдникiв, на-
пiвпровiдникового матерiалознавства, де українськi
вченi мають визнанi досягнення, якi є стратегiчно
важливими напрямками розвитку економiки Укра-
їни. Звернути увагу на те, що особливо важливим
для України є пiдтримка вiдновлення виробництва
кремнiєвого матерiалу в рiзних модифiкацiях (бло-
чного, плiвкового, композитного) як базового матерi-
алу переважної частини сучасного напiвпровiднико-
вого приладобудування. В зв’язку з цим конференцiя
звертається до Президiї НАН України з проханням
про доцiльнiсть вiдновлення науково-технiчної про-
грами “Створення хiмiко-металургiйної галузi виро-
бництва чистого кремнiю 2009–2015 роки”.

Наступну 6-ту конференцiю УНКФН-6 запланова-
но провести у 2013 роцi.

В.Ф. Мачулiн, О.Б. Шпеник, В.Г. Литовченко,
О.В. Стронський
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