РІШЕННЯ
VI-ої Української наукової конференції
з фізики напівпровідників (з міжнародною участю)
30 вересня-4 жовтня 2013 р., м. Чернівці.
VI-та Українська наукова конференція з фізики напівпровідників
проходила в м. Ужгород з 30 вересня по 4 жовтня 2013 р. Конференція
проводилася з ініціативи Наукової Ради НАН України з проблеми «Фізика
напівпровідників і напівпровідникові пристрої» при ВФА НАН України,
Міністерства освіти і науки України, Українського фізичного товариства,
Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є.Лашкарьова НАН України, Чернівецького національного університету ім.Ю.Федьковича, Iнституту оптоелектроніки, Академії наук вищої школи України. Вона відобразила досягнення, стан справ і перспективи досліджень з основних напрямків фізики напівпровідників в Україні, а також деяких держав світу.

152 108 з інших міст

У конференції взяли участь
(
) представників академічних установ, вищих навчальних закладів та науковопромислових організацій з усіх регіонів України, наукових установ та університетів з 19 країн: Білорусь (5 наукових установ, 14 доповідей), Ізраїль (1, 1 доповідь), Ірландія (1, 3 доповіді) , Корея (1, 2 доповіді), Киргизтан(1, 1 доповідь), Латвія (1, 1 доповідь), Литва (1, 6 доповідей),
Мексика (1, 2 доповіді), Молдова (1, 1 доповідь), Німеччина (5, 9 доповідей), Польща (3, 6 доповідей), Росія (10, 14 доповідей), США (1, 2 доповіді), Франція (3, 4 доповіді), Угорщина (2, 3 доповіді), Японія (1, 1
доповідь) та ін. Загальна кількість доповідей становила

311, авторами

851 науковців, з них 19 доповідей зі статусом запрошених
пленарних, 68 закордонних доповідей. Доповіді, представлені за наукояких було

вими напрямами конференції (нові фізичні явища в об’ємних напівпровідниках, фізичні явища в низько- та квантоворозмірних структурах, фізика
напівпровідникових приладів, матеріалознавчі та технологічні аспекти перспективних напівпровідникових матеріалів), охопили актуальні сучасні
напрямки досліджень.
З представлених результатів слід відмітити такі теми: терагерцова
тематика (Кочелап В.О., Ткач М.В., Бойчук В.І.), графенова тематика (Литовченко В.Г., Стріха М.В., Райчев О.Е., Карачевцев В.А.), квантоворозмірні структури і аморфні та шаруваті структури (Томчук П.М., Міца
В.М., Стронський О.В., Шпотюк О.Й.), дослідження структури і дефектів
кристалів (Мачулін В.Ф., Кладько В.П., Фодчук І.М.), приладні структури
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- сенсорні, сонячні перетворювачі та ін.. (Бєляєв О.Є., Саченко А.В., Горбанюк Т.И.), методи досліджень (Шпотюк О.Й, Кавецький Т.С.), технології (Коваленко О.В., Фреїк Д.М.)
Обговоривши зроблені на пленарних і секційних засіданнях доповіді,
VI-та Українська наукова конференція з фізики напівпровідників:
1. констатує, що:
1.1

1.2
1.3

1.4

1.5
1.6

Програма конференції охопила широкий спектр наукових та технологічних проблем фізики напівпровідників і напівпровідникових
приладів.
Науковий рівень доповідей та представництво конференції відповідають рівню провідних міжнародних наукових конференцій.
В України збереглися і досить успішно функціонують наукові
школи по фізиці напівпровідників у наукових колективах Києва,
Львова, Харкова, Запоріжжя, Одеси, Дніпропетровська, Чернівців,
Ужгорода та інших міст.
Мають місце значні досягнення українських вчених, дослідників і
інженерів в розвитку фундаментальних і прикладних досліджень з
фізики напівпровідників.
Потребує посилення участь молодих вчених в роботі конференцій,
що має стати важливою першочерговою задачею.
Необхідне більш активне залучення до участі у роботі конференції
представників промислових підприємств.

2. Конференція ухвалила та відмітила наступне:
2.1 Наноелектроніка стала одним з основних напрямків сучасного розвитку електроніки. Для ефективного розвитку робіт з наноелектроніки необхідне додаткове значне фінансування, в тому числі і для забезпечення
приладним, технологічним та аналітичним обладнанням.
2.2 Необхідна більша консолідація зусиль фахівців в проведенні наукових
та прикладних досліджень в галузі напівпровідників та напівпровідникових приладів, спрямованих на інтенсифікацію робіт та створення на їх основі приладів та пристроїв.
2.3 Необхідність збільшення обсягу і покращення якості викладання природничих дисциплін у школі та ВНЗ.
2.4 Великий внесок членів Наукової Ради НАН України з проблеми «Фізика напівпровідників і напівпровідникові пристрої» при ВФА НАН України, Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є.Лашкарьова НАН України,
Чернівецького національного університету ім.Ю.Федьковича, Iнституту
оптоелектроніки, Оргкомітету, Програмного комітету конференції в організацію та проведення цього наукового форуму.
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2.5 Наступну 7-ту конференцію УНКФН-7 провести у 2015 році.
3. Вважає за доцільне:
3.1 Звернутися до Президії НАН України та МОН України з пропозицією
про підтримку науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт в
області фізики напівпровідників та напівпровідникових приладів, в тому
числі напівпровідникових наноструктур та приладів на їх основі, органічних напівпровідників, напівпровідникового матеріалознавства, де українські вчені мають визнані досягнення, які є стратегічно важливими напрямками розвитку економіки України.
3.2 Звернути увагу на те, що особливо важливим для України є підтримка
відновлення виробництва кремнієвого матеріалу в різних модифікаціях
(блочного, плівкового, композитного) як базового матеріалу переважної
частини сучасного напівпровідникового приладобудування.

Голова конференції
академік НАН України

Мачулін В.Ф.

Співголова конференції
професор, ректор ЧНУ

Мельничук С.В.

Заступник
співголови конференції
професор

Ткач М.В.

Голова Програмного комітету
чл.-кор. НАН України

Литовченко В.Г.

Вчений секретар конференції
д.ф.-м.н.

Стронський О.В.

м. Чернівці

4 жовтня 2013 р.
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