
З 25 серпня по 1 вересня 2013 р. у Буковелі (Івано-Франківська 

обл.) проходила Міжнародна науково-практична конференція 

«Нанотехнології та наноматеріали» (НAНО-2013) в рамках виконання 

проекту «Нанотвінінг» Сьомої рамкової програми Європейської 

комісії. Організатори конференції: Інститут фізики НАН України 

(Україна), Тартуський університет (Естонія), European Profiles                              

A. E. (Греція), Туринський університет (Італія), Університет П’єра та Марії 

Кюрі (Франція). Широкомасштабний міжнародний захід об’єднав в собі 

Міжнародну літню школу «Нанотехнології: від фундаментальних 

досліджень до прикладних застосувань» для молодих учених та 

Міжнародну конференцію НАНО-2013. 

…У 2013 р. конференція НАНО-2013 зібрала науковців з різних країн 

світу, що працюють у галузі нанотехнологій та наноматеріалів, а також у 

сферах, що знаходяться на стику наукових напрямів. Організаційний 

комітет заходу отримав близько 420 заявок від науковців з більше ніж 20 

країн світу. Географія участі українських учасників у 2013 р. покрила 

фактично всю Україну. 

У день відкриття конференції НАНО-2013 було проведено прес-

конференцію, присвячену 95-річному ювілею Національної академії наук 

України. До прес-конференції були залучені провідні науковці та експерти 

в галузі нанотехнологій з різних країн світу – Естонії, Італії, Франції, 

Англії, Росії та України. Під час спілкування з журналістами було 

обговорено важливі на сьогодні теми – напрями співпраці вчених академії 

з європейською науковою спільнотою, майбутнє розвитку нанотехнологій 

у різних країнах світу та перспективи впровадження їхнього досвіду в 

Україні. Особливу увагу було приділено графену та галузям його 

практичного застосування. 

Перший день конференції ішов у форматі відеоконференції з онлайн-

трансляцією, яку переглянуло близько 200 користувачів інтернет-мережі з 

більше ніж 12 країн світу. Під час заходу відбулася також онлайн- 

відеопрезентація книги видавництва Springer, у яку увійшли матеріали 

минулорічної школи. Презентацію проводила Sara Heukerott, представник 

видавництва Springer US. 

Конференція стимулювала плідні наукові дискусії між ученими з 

різних дисциплін і країн та є яскравим прикладом наукової співпраці 

науковців України з Європейським науковим співтовариством. 



Посилання на запис трансляції першого дня конференції: 

http://www.dekom.com.ua/c/iop0813 (Понад 300 науковців з України, 

Польщі, Німеччини, Франції, Італії, Англії, Австрії та інших країн 

взяли участь в Міжнародній науково-практичній конференції 

«Нанотехнології та наноматеріали», яка проходила в рамках проекту 

«Нанотвінінг» (відео) // Національна академія наук України 

(http://www.nas.gov.ua). – 2013. – 6.09; Дудій О., Шкварла А. На 

Прикарпатті відбулась конференція «Шляхи та перспективи розвитку 

нанонауки» (ВІДЕО) // ТРК «Вежа» 

(http://vezha.org/suspilstvo/n_33133/na_prykarpatti_vidbulas_konferentsija_sh

ljahy_ta_perspektyvy_rozvytku_nanonauky_(video).html). – 2013. – 4.09). 


