
 
 

ПРЕС-РЕЛІЗ 
 
VIІ Міжнароднa науково-практична конференція 
«Нанотехнології та наноматеріали» (НАНО-2019) 

м. Львів. Україна 
 

27 серпня 2019 року o 9:30 відбудеться урочисте відкриття 7-ї Міжнародної науково-
практичної конференції «Нанотехнології та наноматеріали» (NANO-2019), в якій братимуть 
участь провідні науковці та спеціалісти з нанотехнологій з різних країн світу. У межах НАНО-
2019 відбудеться Міжнародний Форум “Innovation-2019”, організований Консорціумом EEN-
Ukraine. У заході братимуть участь провідні науковці та спеціалісти з нанотехнологій, 
представники технопарків та агенцій різних країн світу.  

Організатори: Консорціум EEN-Україна, Інститут фізики НАН України та партнери: 
Національний університет «Львівська політехніка» (Україна), Тартуський університет (Естонія), 
Туринський університет (Італія), Університет імені П'єра і Марії Кюрі (Франція), European 
Profiles A.E. (Греція), представництво „Польськa академіa наук” у Києві, Університет Анже 
(Франція), Гайдельберзький університет Рупрехта-Карла (Німеччина).  

Конференція буде охоплювати важливі теми, що стосуються майбутнього розвитку 
нанотехнологій в різних країнах світу та перспективи застосування їхнього досвіду в Україні. 
Також на заході відбудеться презентація книги за матеріалами конференції NANO-2018, 
виданої міжнародною компанією Springer. 

Загалом, більш ніж 800 науковців з Франції, Німеччини, Китаю, Індії, Білорусі, Бразилії,  
Великобританії, Естонії, Польщі, Південної Кореї, Туреччини та інших країн братимуть участь в 
цьому заході. Загалом у НАНО-2019  візьмуть участь науковці з університетів та дослідницьких 
інститутів з понад 25 різних країн світу, а також представники видавництва Springer.  

09:30  – Урочисте відкриття конференції  

09:45 -13:30  – Пленарна сесія 

 

 

Першу лекцію "Coherent ultrafast charge and energy transfer processes in 
nanostructures" прочитає Професор Др.Крістоф Лінау з Інституту фізики 
Університету Ольденбурга, Німеччина. Др.Крістоф Лінау ініціював дослідження у 
«надшвидкій нанооптиці» та опублікував понад 200 робіт у рецензованих 
журналах, має патенти. Його науковий інтерес полягає в дослідженні руху зарядів, 
спинів і ядер у твердому тілі та біологічних наноструктурах на ультрамалій 
довжині та ультракоротких проміжках часу.  

 

Наступну лекцію під назвою "Controlled growth and applications of titania 
nanoparticles and nanoarrays" проведе Проф. Др. Мінгмей Ву з Університету Сун Ят-
Сен, Китайська Народна Республіка. Його науковий інтерес зосереджується на хімії 
неорганічних матеріалів, а саме, гідротермальному синтезі, наноструктурованих 
матеріалах та активованих фосфорах та їх застосуванні в LED пристроях. На 
сьогоднішній день публікації Проф. Мінгмея Ву  цитувались біля 5000 разів. Н –
індекс Проф. Мінгмея Ву 48. Він опублікував понад 200 рецензованих статей у 
міжнародних журналах, також йому належить 9 патентів. 



 

Раді запросити Вас на третю лекцію пленарної сесії, а саме "First rare earth 
ions doped Si based down converter layers integration in an industrial Si solar cell", яку 
проведе Др. Жульєн Кардан, керівник групи «Дослідження наноматеріалів, іонів 
та метаматеріалів для фотоніки» в Науково-дослідному центрі з дослідження 
іонів, матеріалів та фотоніки, Франція. Др. Жульєн Кардан є співавтором біля 100 
статей і брав участь у понад 10 національних та міжнародних науково-дослідних 
проектах. 

 

Люб’язно запрошуємо Вас на четверту лекцію пленарної сесії "Point defect 
aggregation and metallic nanocolloid formation in ionic solids", яку проведе Проф. 
Анатолій Попов, провідний науковий співробітник Інституту фізики твердого тіла 
Латвійського університету. Проф. Анатолій Попов є співавтором понад 145 
наукових статей, презентував свої дослідження на більше, ніж 350 конференціях.  

 

Наступну лекцію "Near-Infrared Limit of Mn2+ Emission in Solids" проведе 
Проф. Анджей Сухоцький, що представляє Інститут фізики Польської академії наук 
у Варшаві та Університет Казимира Великого в м. Бигдощ, Польща. Проф. Анджей 
Сухоцький має нагороди за науково-організаційну діяльність, був Президентом 
Науково-консультативного комітету Європейського фізичного журналу (2006) та 
має H-індекс = 30.  

 

Раді запросити Вас на 6-у лекцію пленарної сесії, а саме "Lasing on the 
nanoscale: electromagnetic engineering of microcavity lasers and plasmonic nanolasers 
on threshold", яку проведе доктор фіз-мат наук, професор, головний науковий 
співробітник Інституту радіофізики та електроніки (ІРЕ) імені О.Я. Усикова НАН 
України Олександр Носич, який є керівником лабораторії мікро- та нанооптики в 
ІРЕ НАНУ (м. Харків). Персональний Н-індекс вченого 34. Має великий досвід 
наукової роботи в університетах Європи та Азії. Проф.О.Й. Носич є автором й 
співатором понад 300 наукових праць та 8 розділів в колективних монографіях. 

 

Наступну лекцію "Nanobasket, Calixarenes: in Biocatalysis Studies" представить 

Проф. Мустафа Їлмаз з університету Сельчук, Туреччина. Він брав участь у 7 
міжнародних проектах та опублікував понад 220 статей у рецензованих 
міжнародних журналах та має H-індекс = 49. Пан Мустафа неодноразово ставав 
учасником пленарних засідань національних та міжнародних конференцій.  

 

Завершальну пленарну лекцію проведе Др. Кристоф Лаббе на тему "Rare 
earth doped semiconducting nanofilms for Si-based light-emitting devices".                  
Др. Крістоф Лаббе - доцент у лабораторії CIMAP (Науково-дослідний центр з іонів, 
матеріалів та фотоніки) в Кан, інженерній школі (ENSICAEN) та Університеті Кан 
Нормадія (UNICAEN), Франція. Його поточні дослідження зосереджені на вивченні 
джерел фотонів для телекомунікацій, а також розробці фотоелектричних 
елементів. В даний час він бере участь в різних дослідницьких проектах для 
Національного агентства досліджень (ANR) та для CNRS (Національний центр 
наукових досліджень). 

 

13:30- 14:00  – Колективне фото та початок сесії "Інновації-2019" 

Захід заплановано як платформа зустрічі інноваторів та винахідників, виробників 

провідних інноваційних технологій, засновників start-up та spin-off компаній з представниками 



підприємств – потенційних партнерів, зацікавлених в інноваційних технологіях, 

представниками Технологічних парків та Міністерств, відповідальних за інноваційну політику в 

Україні, експертами в економічній галузі та консультантами у сфері захисту інтелектуальної 

власності. 

14:00-16:00 сесія "Інноваційна стратегія для підтримки науки і бізнесу" 

На сесії буде обговорено Стратегію інноваційного розвитку України з представниками 

Міністерства Європейської та Євроатлантичної інтеграції, економічного розвитку і торгівлі 

України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства фінансів та Національного фонду 

досліджень і інновацій. 

16:00-17:00 Інноваційна екосистема для співпраці науки і бізнесу 

17: 00-18: 00 Стартап – змагання 

В рамках конкурсу 11 попередньо відібраних стартапів представлять свої розробки. Під 
час сесії буде обрано троє переможців, що отримають цінні грошові призи, а найкращий 
стартап матиме можливість представити свої розробки на закордонному форумі.  

Запрошені учасники Урочистої частини конференції: Генеральний директор директорату 

науки Міністерства освіти і науки України, Дмитро Чеберкус; Ректор Національного 

університету Львівська Політехніка, професор Юрій Бобало; Начальник відділу промислової 

політики Львівської ОДА Степан Куйбіда; Віце-президент НАН України, академік Антон 

Наумовець; академік НАН України та Голова Національного фонду досліджень і інновацій 

Леонід Яценко та інші. Голова локального оргкомітету Др. Олена Фесенко розповість про 

історію і розвиток конференції, а також будуть розкриті можливості участі українських 

науковців у Європейській програмі Horizon 2020 та COSME. 

 

Запрошуємо представників засобів масової інформації на відкриття та висвітлення роботи 
Науково-практичної конференції (НАНО-2019)! 

Місце проведення та час:  
27-30 серпня 2019р., початок о 9:30, Конференц-зал Національного Університету Львівська 
Політехніка (м.Львів, вул. Карпінського, 2/4).  
За більш детальною інформацією звертайтеся, будь ласка, до оргкомітету за телефонами:  
 моб.:+38(067)407-67-98, факс: +38(044)525-15-89, e-mail: fesenko.olena@gmail.com 
  

mailto:fesenko.olena@gmail.com


Annex to press announcement 

Питання для обговорення:  

 

1. Як нанонаука змінила світ? 

2. Що потребує світ від науковців-спеціалістів з нанотехнологій? 

3. Чи виправдовує нанонаука очікування та інвестовані вкладення? 

4. Які напрямки розвитку нанонауки є найбільш перспективними? 

5. Який рівень розвитку нанонауки? 

6. Яку роль у нанонауці грає графен? 

7. Що дало світу відкриття графену? 

8. Які перспективи застосування графену та інших вуглецевих матеріалів? 

9. Що значить «Чим глибше ви проникаєте в структуру матеріалу – тим легше керувати 

його властивостями»? 

10. Наскільки перспективно розширювати перелік освітніх спеціальностей з 

нанотехнологій та наноматеріалів? 

11. Якими є Європейський досвід та перспективи розвитку нанотехнологій у Франції, 

Німеччини, Китаю, Індії, Білорусі, Бразилії, Великобританії, Естонії, Польщі, Південної 

Кореї, Туреччини? 

12. Місце нанотехнологій в новій Європейській програмі Horizon-2020. 

13. Українські державні програми, що стимулюють розвиток нанотехнологій в країні. 

 

Завітавши на конференцію «НАНО-2019» 

Ви зможете отримати відповіді 

на ці та інші актуальні питання від провідних експертів світу! 

 

 


